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Ata da 41ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 16 de abril de 2002

4ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra
Pre si dên cia dos Srs. Ra mez Te bet, Edi son Lo bão e Lú dio Co e lho

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Ade mir Andra de – Álva ro Dias – Amir Lan do –
Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los Jú ni or –
Antô nio Car los Va la da res – Ari Stad ler – Arlin do Por to 
– Artur da Ta vo la – Be ní cio Sam pa io – Ber nar do Ca-
bral – Car los Be zer ra – Car los Pa tro cí nio – Car los
Wil son – Ca sil do Mal da ner – Chi co Sar to ri – Edi son
Lo bão – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Edu ar do Su-
plicy – Emí lia Fer nan des – Fer nan do Be zer ra – Fer-
nan do Ri be i ro – Fran ce li no Pe re i ra – Fre i tas Neto –
Ge ral do Althoff – Ge ral do Cân di do – Ge ral do Melo –
Ger son Ca ma ta – Gil ber to Mes tri nho – Gil vam Bor-
ges – He lo í sa He le na – Iris Re zen de – Jef fer son Pe-
res – João Alber to Sou za – Jo nas Pi nhe i ro – José
Agri pi no – José Alen car – José Fo ga ça – José Jor ge –
José Ser ra – Ju vên cio da Fon se ca – La u ro Cam pos –
Le o mar Qu in ta ni lha – Lind berg Cury – Lú cio Alcân ta -
ra – Lú dio Co e lho – Luiz Ota vio – Luiz Pon tes – Ma-
gui to Vi le la – Ma ria do Car mo Alves – Mar lu ce Pin to –
Ma u ro Mi ran da – Mo re i ra Men des – Mo za ril do Ca val -
can ti – Ney Su as su na – Osmar Dias – Pa u lo Har tung
– Pa u lo Sou to – Pe dro Si mon – Ra mez Te bet – Re nan 
Ca lhe i ros – Ri car do San tos – Ro ber to Sa tur ni no –
Ro me ro Jucá – Ro meu Tuma – Ro nal do Cu nha Lima
– Se bas tião Ro cha – Sér gio Ma cha do – Tião Vi a na –
Val mir Ama ral – Wal deck Orne las – Wel ling ton Ro-
ber to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A lis ta
de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 72 Srs.
Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro
aber ta a ses são.

Sob a pro te ção de Deus, ini ci a mos os nos sos
tra ba lhos.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Há ora-
do res ins cri tos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para uma co mu ni ca -
ção, como Lí der do PT e do Blo co de Opo si ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy para uma
co mu ni ca ção, como Lí der, por cin co mi nu tos, na for-
ma do Re gi men to.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, 
ao fi nal da úl ti ma se ma na, fato gra vís si mo ocor reu na
Amé ri ca La ti na. Infe liz men te, se to res da so ci e da de
ve ne zu e la na re sol ve ram dar um gol pe e des ti tu ir o
Pre si den te Hugo Chá vez, re e le i to de mo cra ti ca men te
na Ve ne zu e la com 60% dos vo tos. O Pre si den te Hugo
Chá vez ha via to ma do a ini ci a ti va de or ga ni zar uma
cons ti tu in te, que pro mul gou uma cons ti tu i ção, de po is
re fe ren da da por pra ti ca men te 80% da po pu la ção ve-
ne zu e la na. 

É bem pos sí vel que o Pre si den te Hugo Chá vez
te nha co me ti do er ros, de sa cer tos e te nha pro vo ca do
al guns seg men tos da so ci e da de, so bre tu do das eli-
tes, ou mes mo da clas se mé dia, a pon to de ter ha vi do
uma ex tra or di ná ria ma ni fes ta ção, que le vou ao po der
o Sr. Pe dro Car mo na, um em pre sá rio, que ter mi nou
por fe char o Con gres so Na ci o nal ve ne zu e la no e a
Cor te Su pre ma.

Ora, Sr. Pre si den te, as so lu ções nas Amé ri cas
têm que ser re a li za das por fór mu las de mo crá ti cas.
Nós, que já so fre mos um gol pe mi li tar em mar ço de
1964, re pu di a mos esse tipo de pro ce di men to e ava li a -
mos como im por tan te que o Pre si den te Hugo Chá vez 
te nha vol ta do ao po der, pois con de na mos gol pes
como o que foi re a li za do.

Cabe ao Pre si den te Hugo Chá vez, ago ra, fa zer
um exa me das ra zões que le va ram seg men tos da so-
ci e da de a re a li zar pro tes tos da que la mag ni tu de. No
en tan to, con si de ro im por tan te que ele te nha o es pí ri to 
de com pre en são, que pa re ce es tar pre si din do as
suas úl ti mas ma ni fes ta ções, in clu si ve para pro por a
união de to dos, a fim de que não seja ape nas o Pre si -
den te dos seg men tos mais po bres da so ci e da de,
como em al guns mo men tos ha via co lo ca do, mas o
Pre si den te de to dos os ve ne zu e la nos.

É im por tan te o diá lo go man ti do pelo Pre si den te
Fer nan do Hen ri que Car do so com o Pre si den te Hugo
Chá vez e cor re ta a lem bran ça de Sua Exce lên cia da
ati tu de do Pre si den te Jus ce li no Ku bits chek de, quan-
do da ten ta ti va de gol pe re a li za da por ofi ci a is mi li ta -
res, no epi só dio de Ara gar ças, anis ti ar os ide a li za do -
res da re be lião. Foi uma boa lem bran ça e, com esse
es pí ri to, po de rá o Pre si den te Hugo Chá vez tri lhar um
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ca mi nho de acor do com os an se i os de de mo cra ti za -
ção não ape nas da Ve ne zu e la, mas de to dos os pa í -
ses, de to dos os po vos da Amé ri ca La ti na.

Esse foi o re gis tro que ava li ei como im por tan te
re a li zar em nome dos Par ti dos da Opo si ção e do Par-
ti do dos Tra ba lha do res.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Srªs e
Srs. Se na do res, às 15 ho ras, te re mos a pre sen ça do
Mi nis tro Sér gio Ama ral, con vo ca do a pres tar es cla re -
ci men tos a este Ple ná rio.

Até lá, con ce de re mos a pa la vra aos Se na do res
ins cri tos. Os dois pri me i ros são os Se na do res Se bas -
tião Ro cha e Ma u ro Mi ran da. A Mesa, en tão, des ti na a
cada um dos Srs. Se na do res 12 mi nu tos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Se bas tião Ro cha.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.

Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho à
tri bu na nes ta tar de para tra tar de uma as sun to de
gran de in te res se para a hu ma ni da de: a clo na gem de
se res hu ma nos. Antes, po rém, ape nas a tí tu lo de in-
for ma ção, gos ta ria de men ci o nar que o pro je to de lei,
de au to ria do Se na dor José Sar ney, que es ta be le ce
quo tas para a po pu la ção ne gra nas uni ver si da des e
nas va gas para os car gos pú bli cos será vo ta do ama-
nhã, em ca rá ter de fi ni ti vo, na Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, do Se na do. Como Re la tor, o
meu voto é fa vo rá vel ao pro je to, na for ma de um subs-
ti tu ti vo. O pro je to foi am pla men te de ba ti do, foi con ce -
di do um pe di do de vis ta, e a dis cus são já foi en cer ra -
da, fi can do mar ca da para ama nhã a sua vo ta ção na
Co mis são. Por tan to, em bre ve, o Bra sil po de rá ter
uma le gis la ção mo der na e efi ci en te na bus ca de uma
ma i or eqüi da de ra ci al e so ci al.

Mas, como já dis se, meu ob je ti vo na tar de de
hoje é tra tar de um as sun to de in te res se mun di al, de
in te res se de toda a hu ma ni da de, na con di ção de au-
tor de um pro je to de lei, apre sen ta do no Se na do Fe-
de ral, que pro í be a clo na gem de se res hu ma nos no
Bra sil. 

Esse as sun to está sen do de ba ti do no mun do in-
te i ro. A Ingla ter ra, por exem plo, au to ri zou a clo na gem
te ra pêu ti ca, ou seja, de em briões hu ma nos ou de cé-
lu las so má ti cas, não em bri o ná ri as, para fins te ra pêu -
ti cos, de pro du ção de te ci dos etc. Os Esta dos Uni dos
tam bém se de bru çam so bre isso; es tão dis cu tin do
uma le gis la ção so bre clo na gem, com um en fo que
mais ou me nos nes se mes mo as pec to, per mi tin do a
clo na gem te ra pêu ti ca e pro du zin do a clo na gem re-
pro du ti va.

Qu e ro con ce i tu ar os ter mos que es tou usan do
para que to dos os Se na do res, as sim como aque les
que te nham a opor tu ni da de de as sis tir ao nos so dis-
cur so nes ta tar de, pos sam en ten der, da ma ne i ra mais
co mum e sim ples, o que é a clo na gem, como ela se
di vi de, qua is são os seus con ce i tos fun da men ta is e
por que eu, por exem plo, apre sen tei um pro je to pro i -
bin do-a no Bra sil.

Nos doze mi nu tos que me fo ram con ce di dos
pelo Pre si den te, fa la rei um pou co da ques tão da ciên-
cia, da éti ca, do Di re i to, da re li gião e da po lí ti ca, fa to -
res que in flu en ci am na de ci são que qual quer na ção
deve ado tar a res pe i to da clo na gem.

Do pon to de vis ta da ciên cia, a clo na gem pode
ser re pro du ti va ou te ra pêu ti ca. A re pro du ti va é aque la
que tem por ob je ti vo cri ar um novo in di ví duo, um novo
ser hu ma no; a te ra pêu ti ca tem por fi na li da de ob ter te-
ci dos para se rem uti li za dos no cor po hu ma no, em seu
be ne fí cio e da hu ma ni da de. 

A clo na gem te ra pêu ti ca pode-se dar a par tir de
cé lu las ger mi na ti vas – um óvu lo, por exem plo, que é a
cé lu la ger mi na ti va da mu lher, que dá ori gem a um
novo ser hu ma no –, ou de cé lu las so má ti cas, ou seja,
de ou tras par tes do cor po – elas não são cé lu las em-
bri o ná ri as, nem são cé lu las ger mi na ti vas (óvu los),
são cé lu las que per mi tem, pe las suas ca rac te rís ti cas, 
pro du zir te ci dos. São cha ma das, ci en ti fi ca men te, de
cé lu las to ti po ten tes ou, co mu men te, de cé lu la-tron co.
São cé lu las que po dem se di fe ren ci ar, po dem se
trans for mar em qual quer te ci do do or ga nis mo hu ma -
no: em te ci do ner vo so, te ci do mus cu lar, te ci do ós seo.
A ciên cia es tu da a pos si bi li da de in clu si ve de trans for -
ma ção da cé lu la-tron co em ór gãos, como, por exem-
plo, co ra ção, fí ga do etc., para fins de trans plan te.

Então, a que con clu são che ga mos? Na mi nha
mo des ta opi nião, o Bra sil de ve ria, do pon to de vis ta
ci en tí fi co, pro i bir, de uma vez por to das, a clo na gem
re pro du ti va – aque la que tem por fi na li da de ob ter um
novo ser vivo, um novo in di ví duo – e tam bém a clo na -
gem te ra pêu ti ca a par tir de cé lu las ger mi na ti vas, isto
é, a clo na gem que ma ni pu la o óvu lo, subs ti tui o nú-
cleo do óvu lo por um nú cleo de uma pes soa adul ta –
pode até mes mo ser de uma cri an ça, mas, nor mal -
men te, quer-se clo nar um ou tro ser hu ma no já adul to.
Esse tipo de clo na gem, mes mo com o ob je ti vo te ra -
pêu ti co, ou seja, de sen vol ver o em brião até mais ou
me nos oito cé lu las para de po is ces sar a sua vida para
ob ter a cé lu la-tron co ape nas – não se ria cri a do um
ou tro in di ví duo, ape nas para ob ter a cé lu la-tron co a
fim de se pro du zi rem no vos ór gãos –, pode ser pro-
ble má ti co, pois não há li mi tes ci en tí fi cos para se de fi -
nir quan do pa rar para que não haja pro ble mas. Ade-
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ma is, o País di fi cil men te te ria con di ções de fis ca li zar
os ci en tis tas, os la bo ra tó ri os, para cons ta tar se eles
vão efe ti va men te pa ra li sar a pes qui sa no mo men to
cer to, no mo men to em que exis ti rem ape nas as oito
cé lu las, a fim de que, a par tir dali, não seja ge ra do um
ou tro em brião. É pra ti ca men te im pos sí vel fis ca li -
zar-se isso. É por isso que a clo na gem te ra pêu ti ca
tam bém a par tir de cé lu las ger mi na ti vas deve ser pro-
i bi da. Ou seja, qual quer tipo de clo na gem a par tir de
cé lu la ger mi na ti va – do óvu lo –, seja para pro du zir um
novo ser hu ma no, seja com o ob je ti vo de pro du zir no-
vos te ci dos ou ór gãos, deve ser pro i bi da. 

Para que a ciên cia não seja pre ju di ca da, para
que as pes qui sas não se jam abo li das, para que o
País avan ce tam bém no meio ci en tí fi co e para que os
bra si le i ros, as sim como toda a hu ma ni da de, pos sam
ser be ne fi ci ar da clo na gem, te mos a pos si bi li da de de
fa zer a clo na gem de cé lu las so má ti cas, que, como
dis se, são cé lu las de ou tros te ci dos, como, por exem-
plo, o cor dão um bi li cal, a me du la, o te ci do ner vo so.
To dos eles pos su em cé lu las com es sas mes mas ca-
rac te rís ti cas de cé lu la-tron co e, por tan to, po dem se
trans for mar em qual quer te ci do, em qual quer ór gão.
Então, esse tipo de clo na gem que não pre ju di ca a
vida hu ma na, que não tem por ob je ti vo cri ar um novo
ser hu ma no, deve ser per mi ti da, no meu en ten di -
men to.

Inclu si ve, Sr. Pre si den te, em re la ção ao pro je to
de mi nha au to ria, que já tem re la tó rio ela bo ra do pelo
no bre Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha na Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, en ten do que, de
cer ta for ma, hou ve um equí vo co na sua ela bo ra ção.
Enten do que o pró prio re la tó rio pre ci sa ser ade qua do
à re a li da de da ciên cia, da éti ca e da mo ral e, para tan-
to, de ve mos pro i bir a clo na gem re pro du ti va e a clo na -
gem te ra pêu ti ca a par tir de cé lu las ger mi na ti vas e
per mi tir mos a clo na gem a par tir de cé lu las so má ti cas. 
É isso que vou de fen der. 

Nes se sen ti do, apre sen ta rei, ama nhã, na Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e tam-
bém na Co mis são de Assun tos So ci a is, um re que ri -
men to pro pon do a re a li za ção de um se mi ná rio no Se-
na do re u nin do ci en tis tas, re li gi o sos, so ció lo gos e es-
tu di o sos do as sun to. Te mos, por exem plo, a au to ra da
no ve la O Clo ne, Gló ria Pe rez. Não es tou di zen do que
va mos con vi dá-la, mas me per gun to se não se ria in te -
res san te o Se na do e o Bra sil ou vi rem o pon to de vis ta
da so ci e da de le i ga, não-ci en tí fi ca, a res pe i to des se
as sun to. Então, em re la ção à clo na gem, há, sem dú-
vi da ne nhu ma, uma gama de as sun tos a se rem dis-
cu ti dos.

Do pon to de vis ta ain da da ciên cia, o que mais
se con tes ta na clo na gem de se res hu ma nos é o pro-
ble ma dos de fe i tos con gê ni tos, de fe i tos ge né ti cos, a
ques tão do en ve lhe ci men to pre co ce e a gran de mor te 
de fe tos, que, como nos ani ma is, de ve rá tam bém
ocor rer com os se res hu ma nos, ce i fan do a vida de mi-
lha res ou de mi lhões de em briões. Isso do pon to de
vis ta da ciên cia. 

Do pon to de vis ta éti co, o prin ci pal pro ble ma é
que a clo na gem pode se trans for mar num gran de co-
mér cio. Hoje, a clo na gem é mo ti vo de gran de pu bli ci -
da de, in clu si ve em re la ção ao co mér cio de em briões,
ao co mér cio de óvu los. São ci en tis tas ten tan do se
pro je tar no ce ná rio ci en tí fi co ou no ce ná rio eco nô mi -
co mun di al por meio da clo na gem. E aí a éti ca cer ta -
men te não pre va le ce rá quan do se tra tar da re pro du -
ção de um novo in di ví duo a par tir de uma cé lu la ou de
um con jun to de cé lu las. Por isso, do pon to de vis ta éti-
co, tam bém não é acon se lhá vel a clo na gem re pro du -
ti va.

À clo na gem te ra pêu ti ca a par tir de cé lu las que
não são cé lu las ger mi na ti vas ou de em briões, re a fir -
mo que sou fa vo rá vel. 

Do pon to de vis ta do Di re i to, pre ci sa ria de mu i to
tem po para fa lar so bre esse as sun to. Por isso, pra ti ca -
men te vou su pri mi-lo. Digo ape nas que a clo na gem
ge ra ria uma sé rie de re la ções, que pre ci sa ri am ser fir-
ma das em leis es pe cí fi cas so bre o as sun to, en tre
aque le in di ví duo que nas ceu a par tir de uma clo na -
gem e aque le que lhe per mi tiu a ori gem, a ge ra ção.
Sem dú vi da ne nhu ma, isso é mo ti vo de mu i to de ba te.
Espe ro que nes se se mi ná rio te nha mos a opor tu ni da -
de de ou vir tam bém es pe ci a lis tas na área do Di re i to a
res pe i to do tema clo na gem. 

Do pon to de vis ta da re li gião, sem dú vi da ne-
nhu ma, a gran de con tes ta ção é a cri a ção da vida. Os
re li gi o sos acre di tam que so men te Deus tem a pos si -
bi li da de de cri ar um novo ser hu ma no, e não cabe ao
ho mem in ter fe rir nes sa área. Por essa ra zão, as igre-
jas, de modo ge ral, con de nam a clo na gem nes se as-
pec to da cri a ção do ser hu ma no. Enten do que será
be né fi co para o Se na do, além de pro du ti vo, ou vir os
re li gi o sos a res pe i to des se as sun to. 

Na ques tão po lí ti ca, o pro ble ma é de de ci são. O
Bra sil pre ci sa de ci dir so bre isso. Dias atrás, o Se na -
dor Tião Vi a na usou da tri bu na exa ta men te para afir-
mar isto: o Bra sil não tem dado a im por tân cia que o
as sun to re quer; nem o Go ver no, nem o Par la men to.
Não digo omis são, mas uma ne gli gên cia se ob ser va
na abor da gem des se tema, que é tão im por tan te, tão
fun da men tal, em bo ra a le gis la ção da bi os se gu ran ça
já faça re fe rên cia a or ga nis mos ge ne ti ca men te mo di -
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fi ca dos e à pro i bi ção de ma ni pu la ção de ma te ri al ge-
né ti co em cé lu las ger mi na ti vas. Mas é pre ci so dis tin -
guir, como aca bei de di zer, clo na gem re pro du ti va de
clo na gem te ra pêu ti ca, a clo na gem a par tir de cé lu las
ger mi na ti vas da clo na gem a par tir de cé lu las so má ti -
cas, e, a par tir daí, to mar uma po si ção po lí ti ca, uma
de ci são po lí ti ca, que, a meu ver, deve ser no sen ti do
de per mi tir a clo na gem te ra pêu ti ca a par tir de cé lu las
so má ti cas e pro i bir todo e qual quer ou tro tipo de clo-
na gem. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Agra de -

ço a V. Exª o cum pri men to do tem po.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ma u ro Mi ran da,

por per mu ta com o Se na dor Luiz Otá vio. 
S. Exª dis põe de 12 mi nu tos.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Pro-

nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o tu ris mo é,
hoje, a gran de ân co ra da eco no mia mun di al, além de
fa tor de in ser ção no mer ca do fi nan ce i ro, res pon sá vel
pela aber tu ra cada vez ma i or de no vas fren tes de tra-
ba lho, pa u ta das na me lho ria das con di ções de em-
pre go e na qua li da de so ci al das co mu ni da des.

Em re la ção à sua im por tân cia, pode-se di zer
que o Bra sil não tem um de sem pe nho à al tu ra do seu
po ten ci al em ma té ria de ati vi da de tu rís ti ca. Mu i tos fa-
to res con cor rem para essa si tu a ção e não pre ten de -
mos ana li sá-los nes te pro nun ci a men to.

De se ja mos, tão-so men te, des ta car um as pec to
que con si de ra mos equi vo ca do na po lí ti ca de di vul ga -
ção tu rís ti ca e que con sis te na in sis tên cia dos ape los
so bre os mes mos des ti nos já con sa gra dos: Rio de Ja-
ne i ro, Ba hia, Ama zô nia...

Não há como ne gar a enor me atra ti vi da de des-
ses cen tros tu rís ti cos, mas não é pos sí vel des co nhe -
cer o po ten ci al pra ti ca men te inex plo ra do de ou tras re-
giões des te enor me País.

É o caso, Srªs e Srs. Se na do res, do meu Esta do
de Go iás, com seu ter ri tó rio rico em rios, ca cho e i ras,
gru tas, ca ver nas, ve ge ta ção do cer ra do ain da pre ser -
va da, be le zas na tu ra is in cal cu lá ve is, tudo isso acres-
ci do de uma for te cul tu ra de fes tas, fol clo res, cos tu -
mes e um povo de alma in ve já vel.

Mas, é pre ci so re co nhe cer, fal ta-nos o ”pon ta pé“ 
para que o Esta do pos sa, num todo, ser in se ri do no
mer ca do tu rís ti co na ci o nal e in ter na ci o nal.

Se nos fal tam in cen ti vos, so bram-nos po ten ci a -
li da des tu rís ti cas. Em pri me i ro lu gar, des ta ca-se a di-
ver si da de de nos sas atra ções, que ofe re cem al ter na -
ti vas para to dos os gos tos e mo da li da des de tu ris mo:

eco ló gi co, es por ti vo, ci en tí fi co, cul tu ral, mís ti co, te ra -
pêu ti co e ou tros.

Como exem plo de nos sa sin gu la ri da de, te mos o
mu ni cí pio de Alto Pa ra í so, lo ca li za do na Cha pa da dos
Ve a de i ros, ver da de i ro san tuá rio da eco lo gia, do mis ti -
cis mo, das te ra pi as na tu ra is, do es pi ri tu a lis mo e da
paz. A exu be ran te na tu re za es con de ce nas qua se má-
gi cas, como o pôr do sol, as mon ta nhas, os can yons,
as ca cho e i ras, as mi nas de cris tal, as flo res do cer ra -
do e a ener gia que ema na do solo.

Em Alto Pa ra í so, es tão ins ta la dos mais de 40
gru pos mís ti cos, fi lo só fi cos e re li gi o sos, o que a trans-
for ma na Ca pi tal Bra si le i ra do Ter ce i ro Mi lê nio. O pa-
ra le lo 14, que atra ves sa a len dá ria ci da de de Ma chu
Pi chu, no Peru, tam bém pas sa so bre Alto Pa ra í so,
ori gi nan do fan tás ti cas his tó ri as so bre a re gião. 

O mu ni cí pio dis põe de uma cres cen te es tru tu ra
para o tu ris mo, com ho téis, pou sa das e áre as para
adep tos do cam pis mo. 

Aque les que pre fe rem os es por tes aquá ti cos, a
pes ca e a agi ta ção no tur na dos bal neá ri os en con tram 
tudo isso em Ara gar ças, mu ni cí pio lo ca li za do à mar-
gem di re i ta do rio Ara gua ia. O mu ni cí pio pos sui qui lô -
me tros de pra i as que, nas fé ri as de ju lho, atra em mi-
lha res de pes so as de to das as re giões do País.

Se pa ra da dos mu ni cí pi os mato-gros sen ses de
Pon tal do Ara gua ia e Bar ra do Gar ça por ape nas um
rio – o rio Ara gua ia –, Ara gar ças é a úni ca pra ia da-
que le rio no ter ri tó rio go i a no, em zona ur ba na, ofe re -
cen do, as sim, in fra-es tru tu ra de ci da de. A pes ca
pode ser pra ti ca da ao lon go do rio Ara gua ia e de
seus aflu en tes, den tro do ter ri tó rio mu ni ci pal.

Os que pro cu ram a tran qüi li da de e as pro pri e da -
des te ra pêu ti cas das ter mas têm à dis po si ção as fon-
tes ter ma is de Rio Qu en te, que for mam o ma i or rio de
água quen te do mun do, com uma va zão de 6,228 mi-
lhões li tros/hora, 149 mi lhões de li tros/dia, a uma tem-
pe ra tu ra de apro xi ma da men te 33º gra us. O rio de
água quen te pos sui uma ex ten são de 12 km, nas ce e
de sá gua den tro do mu ni cí pio que leva tam bém o seu
nome.

Às mar gens do Rio Qu en te, está lo ca li za da a
ma i or atra ção tu rís ti ca de toda a re gião Cen tro-Oes te
e uma das ma i o res do Bra sil, o com ple xo ”Pou sa da
do Rio Qu en te Re sorts“, com vá ri as atra ções de en-
tre te ni men to e la zer. Além da Pou sa da, a ci da de vi zi -
nha de Cal das No vas ofe re ce uma cons te la ção de ho-
téis, com es tre las de to das as gran de zas, pro por ci o -
nan do tran qüi li da de e con for to aos vi si tan tes, de
acor do com seu es ti lo de vi ver.
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Os aman tes da his tó ria e da tra di ção dis põem
de mu i tas al ter na ti vas, en tre as qua is se des ta cam as
ci da des de Go iás e Pi re nó po lis.

A des co ber ta das pri me i ras mi nas de ouro, no fi-
nal do sé cu lo XVII e iní cio do sé cu lo XVIII, mar ca o
prin cí pio da co lo ni za ção do que, hoje, co nhe ce mos
como o Esta do de Go iás.

O con ta to com os po vos in dí ge nas e com os ne-
gros foi de ci si vo na for ma ção da nos sa cul tu ra. Anti ga
ca pi tal do Esta do, a ci da de de Go iás foi fun da da por
um ban de i ran te, Bar to lo meu Bu e no da Sil va, e re ce -
beu o nome de Arra i al de San ta na. Vi rou pa ró quia,
de po is co mar ca e fi cou co nhe ci da como Vila Boa de
Go iás, em ho me na gem aos ín di os Go ya zes, pri me i -
ros ha bi tan tes da re gião, e a Bu e no, seu fun da dor.

No fim do ano pas sa do, a ci da de de Go iás re ce -
beu o tí tu lo de pa tri mô nio his tó ri co da hu ma ni da de
pela Orga ni za ção das Na ções Uni das para a Edu ca -
ção, a Ciên cia e a Cul tu ra (Unes co), o que ates ta a
im por tân cia de seu con jun to ar qui te tô ni co para o re-
gis tro da his tó ria bra si le i ra e uni ver sal.

Ou tra ci da de de for te ape lo his tó ri co é Pi re nó -
po lis, si tu a da pró xi ma a Bra sí lia, tom ba da pelo Insti tu -
to do Pa tri mô nio His tó ri co e Artís ti co Na ci o nal em
1988.

Nas ci da de um pe que no ar ra i al mi ne ra dor do
iní cio do sé cu lo XVIII e in crus ta da ao pé da Ser ra dos
Pi re ne us, Pi re nó po lis man te ve-se como tes te mu nho
vivo dos pri me i ros tem pos de ocu pa ção do ter ri tó rio
go i a no. Cris ta li zou-se na for ma de ar ra i al das pri me i -
ras dé ca das do sé cu lo XIX, cons ti tu in do um bem his-
tó ri co de va lor ines ti má vel, tan to para o Esta do de
Go iás quan to para o Bra sil, man ten do suas tra di ções
cul tu ra is, re li gi o sas e fol cló ri cas, co nhe ci das in ter na -
ci o nal men te, como a ”Fes ta do Di vi no Espí ri to San to“, 
quan do são en ce na das as ”Ca va lha das“.

Além des sas op ções, Go iás ofe re ce, ain da, lo-
ca li da des para a prá ti ca do cha ma do agro tu ris mo, em
ci da des como Rio Ver de, com suas pou sa das ru ra is,
e cen tros para a re a li za ção de con ven ções e gran des
even tos, como a ci da de de Go iâ nia, cuja rede ho te le i -
ra ofe re ce mais de 7,5 mil le i tos para to dos os pa-
drões eco nô mi cos.

Ofe re ce, tam bém, fes tas po pu la res, fes te jos re-
li gi o sos, uma cu li ná ria va ri a da e sa bo ro sa, um ar te -
sa na to rico e ori gi nal e uma in fi ni da de de tri lhas e pa i -
sa gens aos apre ci a do res da aven tu ra e do con ta to
com a na tu re za.

Dis po mos de to das as con di ções para o de sen -
vol vi men to da ati vi da de tu rís ti ca em nos so Esta do.
Mas sa be mos que o se tor tu rís ti co só po de rá pro du zir 

be ne fí ci os so ci a is, cul tu ra is, eco nô mi cos e am bi en -
ta is se for pla ne ja do em con for mi da de com a re a li da -
de lo cal, es ta du al, re gi o nal, na ci o nal e até in ter na ci o -
nal e acom pa nha do pe los ór gãos res pon sá ve is.

Sa be mos, tam bém, que o tu ris mo só exis ti rá na
re gião se ela es ti ver pre pa ra da para re ce ber o tu ris ta,
pois o tu ris ta sa tis fe i to vol ta, faz pro pa gan da do lu gar,
traz seus ami gos e fa mi li a res, au men ta ain da mais o
nú me ro de tu ris tas, ge ran do mais em pre go, au men -
tan do a ren da e, con se qüen te men te, me lho ran do a
qua li da de de vida da po pu la ção lo cal.

É pre ci so, por tan to, cons ci en ti zar, sen si bi li zar,
es ti mu lar e ca pa ci tar a po pu la ção de Go iás para que
ela des per te e re co nhe ça a im por tân cia e a di men são 
do tu ris mo como ge ra dor de em pre go e ren da e para
que seja ca paz de con ci li ar o cres ci men to eco nô mi co
com a pre ser va ção e a ma nu ten ção dos pa tri mô ni os
am bi en tal, his tó ri co e cul tu ral. 

Srªs e Srs. Se na do res, pro mo ver o de sen vol vi -
men to tu rís ti co sus ten tá vel do Esta do de Go iás é en-
ca mi nhá-lo ao en con tro de seu des ti no na tu ral. E
nada me lhor que sua lo ca li za ção, ao lado do Dis tri to
Fe de ral, esta ca pi tal que ri da, que tem sido um gran de 
su por te para o cres ci men to do tu ris mo re gi o nal em
Go iás.

Sr. Pre si den te, eram es sas as mi nhas pa la vras.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Srªs e

Srs. Se na do res, sus pen do a pre sen te ses são, por al-
guns mi nu tos, até que com pa re ça à Pre si dên cia o ti-
tu lar, Se na dor Ra mez Te bet, e o Se nhor Mi nis tro de
Esta do do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio
Exte ri or, Sr. Sér gio Sil va do Ama ral, que fará uma ex-
po si ção, con vo ca do que foi pe los Se na do res Ro me ro
Jucá e Pa u lo Har tung.

(Sus pen sa às 14 ho ras e 59 mi nu tos, a
ses são é re a ber ta às 15 ho ras e 9 mi nu tos.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está re a -
ber ta a ses são.

Encon tra-se na Casa o Exmº Sr. Sér gio Sil va do
Ama ral, Mi nis tro de Esta do do De sen vol vi men to,
Indús tria e Co mér cio Exte ri or, con vo ca do nos ter mos
dos Re que ri men tos nº 51 e 52, de 2002, dos ilus tres
Se na do res Pa u lo Har tung e Ro me ro Jucá, para pres-
tar es cla re ci men tos so bre os efe i tos das me di das pro-
te ci o nis tas nor te-ame ri ca nas no se tor si de rúr gi co e
na eco no mia bra si le i ra, nos mer ca dos in ter no e ex ter -
no, bem como so bre as me di das que se rão ado ta das
pelo Go ver no bra si le i ro.
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Para con du zi-lo ao ple ná rio, a Pre si dên cia de sig -
na uma co mis são for ma da pelo 1º Se cre tá rio da Casa,
Se na dor Car los Wil son, e pe los Se na do res Fer nan do
Ri be i ro e Edu ar do Si que i ra Cam pos. (Pa u sa.)

Como S. Exª já se en con tra pre sen te, nos ter-
mos re gi men ta is, a Mesa o con vi da a ocu par a tri bu -
na, a fim de que, pelo pra zo de meia hora, faça sua ex-
po si ção.

Infor mo que a ex po si ção de S. Exª en con tra-se
nas ban ca das, à dis po si ção das Srªs e Srs. Se na do res.

Para as in ter pe la ções a S. Exª, se rão cha ma dos 
os Srs. Se na do res ins cri tos, in ter ca lan do-se ora do res 
de cada Par ti do, que dis po rão de cin co mi nu tos cada
um, sen do as se gu ra do ao Exmº Sr. Mi nis tro igual
tem po para as res pos tas. Para con tra di tá-lo, os Se na -
do res po de rão usar da pa la vra por dois mi nu tos, con-
ce den do-se ao Mi nis tro igual tem po para a tré pli ca.

Con ce do a pa la vra ao Mi nis tro Sér gio Sil va do
Ama ral.

O SR. SÉRGIO AMARAL – Exº Sr Pre si den te
do Se na do Fe de ral, Se na dor Ra mez Te bet, Exmºs
Srs. Se na do res, te nho a hon ra e a sa tis fa ção de com-
pa re cer a esta egré gia Casa, em aten di men to à con-
vo ca ção do Se na do Fe de ral, para pres tar es cla re ci -
men tos so bre as re cen tes me di das ado ta das pelo go-
ver no dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca, que res trin -
gem as ex por ta ções bra si le i ras de aço para aque le
país. Agra de ço aos no bres Se na do res Ro me ro Jucá
e Pa u lo Har tung pela opor tu ni da de de vol tar ao Se na -
do Fe de ral para tra tar de tema de alta re le vân cia para
o País.

Se me per mi te, Sr. Pre si den te, vou apre sen tar
re su mi da men te o tex to que já foi cir cu la do, para pou-
pá-los de uma lon ga ex po si ção.

Mi nha apre sen ta ção se di vi de em duas par tes:
na pri me i ra, dis cor re rei bre ve men te so bre os an te ce -
den tes des ta ques tão; na se gun da, pro cu ra rei su ma -
ri ar os ele men tos prin ci pa is da res pos ta bra si le i ra.

O Mi nis tro Cel so La fer, com o ri gor con ce i tu al e
a pre ci são nos fa tos que lhe são pe cu li a res, em re-
cen te de po i men to ao Se na do Fe de ral, apre sen tou
cir cuns tan ci a do re la to so bre a re es tru tu ra ção efe tu a -
da pela in dús tria si de rúr gi ca bra si le i ra e os ex pres si -
vos ga nhos de pro du ti vi da de que, em con se qüên cia,
al can çou. Na dé ca da pas sa da, fo ram in ves ti dos mais
de US$10 bi lhões em pro je tos de mo der ni za ção, o nú-
me ro de em pre sas de cli nou. Hou ve uma con cen tra ção 
no se tor e as em pre sas pas sa ram de 34 para 12, ao
mes mo tem po em que 60% da mão-de-obra era dis-
pen sa da. O Bra sil é hoje o oi ta vo pro du tor mun di al de
aço, com vin te e oito mi lhões de to ne la das.

O ilus tre Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res apon-
tou tam bém para a pro gres si va per da de com pe ti ti vi -
da de de par ce la subs tan ci al da in dús tria si de rúr gi ca
nor te-ame ri ca na. De um lado, qua se 50% da pro du -
ção na que le país pro vém de mi ni u si nas, mo der nas e
efi ci en tes. De ou tro, no en tan to, cer ca de 40% do aço
é fa bri ca do nas cha ma das in dús tri as in te gra das, que
não se re es tru tu ra ram, e por isso de i xa ram de ser efi-
ci en tes e, para so bre vi ver, le va ram o go ver no de seu
país a ado tar su ces si vas me di das pro te ci o nis tas: os
‘acor dos de res tri ção vo lun tá ria’, as sim cha ma dos
nos anos 80; em se gui da, os di re i tos an ti dum ping e as
me di das com pen sa tó ri as, que, na vi ra da do mi lê nio,
atin gi am 44% dos pro du tos si de rúr gi cos im por ta dos
de fora da zona do Naf ta.

Esta es ca la da pro te ci o nis ta cul mi nou em mar ço 
do ano em cur so com o anún cio de no vas sal va guar -
das pelo pra zo de 3 anos para 16 ca te go ri as de pro-
du tos si de rúr gi cos. Tais sal va guar das es ti pu lam ta ri -
fas ini ci a is de 8% a 30% para pro du tos aca ba dos e
quo tas ta ri fá ri as para pla cas (semi-aca ba dos). Com
re la ção aos pro du tos semi-aca ba dos, foi es ta be le ci -
da quo ta ini ci al de 5,4 mi lhões de to ne la das cur tas
(4,9 mi lhões de to ne la das mé tri cas) e acrés ci mos
anu a is de 500.000t cur tas (453.500 TM) isen tas de
ta ri fas. Para as im por ta ções ex tra quo ta, será apli ca da 
ta ri fa de 30% em 2002, re du zin do-se a 24%, em
2003, e 18%, em 2004. As quo tas fo ram pré-alo ca -
das, e o Bra sil fi cou com uma quo ta de 51,8%. Mas
ou tros tam bém re ce be ram seus per cen tu a is, ain da
que me no res: Rús sia, Aus trá lia, União Eu ro péia,
Ucrâ nia e ou tros. São ex clu í dos de qual quer sal va -
guar da os mem bros do Naf ta, o Ca na dá e o Mé xi co, e
os pa í ses em de sen vol vi men to com ex por ta ções me-
no res que 3% do to tal.

Qual é o im pac to des sas me di das so bre o Bra sil?
As es ti ma ti vas efe tu a das pelo Insti tu to Bra si le i -

ro de Si de rur gia (IBS) in di cam as se guin tes per das
para as ex por ta ções bra si le i ras:

Em re la ção ao aço semi-aca ba do: a quo ta con-
ce di da ao Bra sil foi de 2,5 mi lhões de to ne la das mé tri -
cas, su fi ci en te para aten der um vo lu me de ex por ta -
ções se ele for igual ao que ocor reu no ano de 2000,
de 2,4 mi lhões, ou no ano de 2001, de 2,1 mi lhões de
to ne la das; mas é in su fi ci en te se, como se es pe ra ou
como se es pe ra va, as ex por ta ções atin gis sem 3,5 mi-
lhões de to ne la das, as sim re fle tin do um au men to da
ca pa ci da de pro du ti va. Des sa for ma, a quo ta im põe
uma res tri ção de qua se 1 mi lhão de to ne la das em re-
la ção à ex pec ta ti va das ex por ta ções bra si le i ras para
o ano, po ten ci al que se ex pli ca tam bém pelo fato de
que in dús tri as si de rúr gi cas bra si le i ras ad qui ri ram usi-
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nas nos Esta dos Uni dos com o ob je ti vo e a ex pec ta ti -
va de for ne ce rem aço semi-aca ba do para es sas usi-
nas ad qui ri das nos Esta dos Uni dos. Nes sas con di -
ções, o Bra sil de i xa ria de re a li zar ex por ta ções, por
ca u sa da quo ta fi xa da pe los Esta dos Uni dos, num va-
lor equi va len te a US$200 mi lhões ao ano.

No caso dos aços pla nos, as res tri ções im pos -
tas pe los EUA in vi a bi li za ri am, se gun do o IBS, ex por -
ta ções no va lor de US$92 mi lhões.

Por fim, em re la ção aos aços gal va ni za dos, a in-
dús tria bra si le i ra de i xa ria de be ne fi ci ar-se de um po-
ten ci al de in cre men to das ex por ta ções da or dem de
US$170 mi lhões por ano.

Nas con tas do IBS, as per das efe ti vas das ex-
por ta ções bra si le i ras de aço, em re la ção ao de sem -
pe nho de anos an te ri o res, re pre sen ta ri am US$92 mi-
lhões. Se com pa ra dos com o vo lu me de aço ex por ta -
do no ano pas sa do, ou seja, US$730 mi lhões, isso
sig ni fi ca uma per da efe ti va de 12% so bre o va lor ex-
por ta do. No en tan to, a in dús tria si de rúr gi ca de i xa de
ex por tar, con for me a ex pec ta ti va que ali men ta va,
US$370 mi lhões; ou seja, de i xa de re ce ber US$1 bi-
lhão, so ma dos os pró xi mos três anos.

É ver da de que, em com pa ra ção a ou tros pa í ses
que tam bém ex por tam para os Esta dos Uni dos, as
per das so fri das pe los ex por ta do res bra si le i ros são
me no res. O que im por ta no caso, en tre tan to, é o fato,
in con tes te, de que não exis te um só fun da men to nas
re gras do co mér cio in ter na ci o nal para a im po si ção de
bar re i ras ao aces so do aço bra si le i ro no mer ca do nor-
te-ame ri ca no, pe las se guin tes ra zões:

1º – So mos re co nhe ci da men te com pe ti ti vos.
Em al guns seg men tos, o cus to do aço bra si le i ro é pra-
ti ca men te a me ta de do cus to de seu con gê ne re nor-
te-ame ri ca no;

2º – A in dús tria si de rúr gi ca bra si le i ra não re ce be 
sub sí di os;

3º – O aço bra si le i ro tem par ti ci pa ção mo des ta
no con su mo nor te-ame ri ca no de aço, e essa par ti ci -
pa ção tem per ma ne ci do es tá vel (1% dos aços aca ba -
dos e 3% dos semi-aca ba dos) – por tan to, os da dos
não jus ti fi cam um au men to nas ex por ta ções que jus ti -
fi cas se uma sal va guar da;

4º – Não te mos au men ta do de ma ne i ra ex pres -
si va nos sas ex por ta ções;

5º – Ao lon go das úl ti mas dé ca das, re du zi mos
pa u la ti na men te a ven da de pro du tos fi na is e, hoje, ex-
por ta mos um per cen tu al con si de ra vel men te ma i or –
70% – de aço semi-aca ba do. Por con se guin te, a ma i -
or par te das ex por ta ções bra si le i ras con tri bui para a
com pe ti ti vi da de do pro du to fi nal nor te-ame ri ca no e,

por tan to, para a re es tru tu ra ção da sua in dús tria. Des-
sa for ma, so mos par te da so lu ção e não par te do pro-
ble ma.

Me di an te ação con ju ga da, os Mi nis tros do Go-
ver no bra si le i ro e os re pre sen tan tes do se tor pri va do
re cor re ram a to dos os me i os ao seu al can ce para
apre sen tar às au to ri da des nor te-ame ri ca nas es ses
ar gu men tos e para ad vo gar uma jus ti fi ca da ex clu são
do Bra sil das me di das que es ta vam sen do co gi ta das.

Srªs e Srs. Se na do res, as bar re i ras pro te ci o nis -
tas ao aço, la men ta vel men te, não cons ti tu em fato iso-
la do. A nova le gis la ção agrí co la – o cha ma do Farm
Bill –, que está em exa me no Le gis la ti vo, pre vê ex-
pres si vo au men to dos sub sí di os agrí co las. Se gun do a
ver são já apro va da pela Câ ma ra dos De pu ta dos, o
va lor dos sub sí di os agrí co las po de rá che gar a
US$170 bi lhões nos pró xi mos dez anos. Esse va lor é
mais do que três ve zes o vo lu me to tal das ex por ta -
ções bra si le i ras no ano pas sa do. A lis ta dos pro du tos
be ne fi ci a dos in clui a qua se to ta li da de dos nos sos
prin ci pa is pro du tos de ex por ta ção para os Esta dos
Uni dos.

Se gun do fato: a apro va ção pela Câ ma ra dos
De pu ta dos, mas ain da não pelo Se na do – como es-
pe ro que não o seja –, de con di ci o na li da des para a
ne go ci a ção de acor dos co mer ci a is no âm bi to da cha-
ma da Tra de Pro mo ti on Aut ho rity, o an ti go Fast
Track, é mais um exem plo de que, em ma té ria de co-
mér cio, os pa í ses nem sem pre fa zem o que pre gam.
A fal ta de sin to nia en tre o dis cur so e a prá ti ca é ain da
mais la men tá vel no mo men to em que se ini ci am im-
por tan tes ne go ci a ções no âm bi to da OMC e se ace le -
ram as dis cus sões para a even tu al cons ti tu i ção da
Alca, am bas com o ob je ti vo de li be ra li zar e não de
res trin gir as tro cas co mer ci a is.

Faço, ago ra, uma sín te se so bre a res pos ta bra-
si le i ra às me di das nor te-ame ri ca nas. A re a ção do
Bra sil deve ser vis ta sob dois ân gu los dis tin tos: o pri-
me i ro diz res pe i to ao pro ces so ne go ci a dor ex ter no,
as sim como à de ci são de re cor rer ao sis te ma de so lu -
ção de con tro vér si as da OMC. O se gun do tem a ver
com as ne ces sá ri as me di das in ter nas, para pro te ger
a in dús tria na ci o nal de uma pos sí vel con cor rên cia
des le al de to dos aque les que pro cu rem des pe jar
seus ex ce den tes de pro du ção no mer ca do bra si le i ro.

No âm bi to ex ter no, o Bra sil está re a li zan do con-
sul tas com os Esta dos Uni dos ao am pa ro do acor do
de sal va guar das da OMC. Está fa zen do ges tões para
ex clu ir as pla cas es pe ci a is a se rem trans fe ri das pela
Com pa nhia Si de rúr gi ca Na ci o nal para sua sub si diá ria
nos Esta dos Uni dos, ou para au men tar essa quo ta.
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Nos ter mos da le gis la ção nor te-ame ri ca na, os
Esta dos Uni dos ti ve ram o pra zo de 40 dias, que ven-
ceu on tem, para se pro nun ci ar so bre uma even tu al
mo di fi ca ção das sal va guar das ado ta das, mas ain da
não te mos co nhe ci men to de qual quer res pos ta; e têm
até 120 dias, ou seja, prin cí pio de ju lho, para ex clu ir
pro du tos.

Caso o re sul ta do das con sul tas em cur so não
seja sa tis fa tó rio, o Go ver no bra si le i ro con si de ra rá,
jun ta men te com o se tor pri va do, aci o nar o me ca nis -
mo de so lu ção de con tro vér si as da OMC, que pre vê a
pos si bi li da de de san ções.

A meu ver, o Bra sil deve es go tar to dos os me i os
de ne go ci a ção e to dos os me i os para a so lu ção de
con tro vér si as para con tes tar as res tri ções im pos tas à
in dús tria si de rúr gi ca na ci o nal. Não se tra ta ape nas
das per das eco nô mi cas so fri das que, como sa be mos, 
fo ram me no res do que as de mu i tos dos pa í ses que
ex por tam para os Esta dos Uni dos; tra ta-se da afir ma -
ção do prin cí pio de que as re gras do co mér cio de vem
ser res pe i ta das.

O Go ver no bra si le i ro acom pa nha com igual
aten ção as re a ções às me di das nor te-ame ri ca nas
em ou tros im por tan tes mer ca dos con su mi do res. A
de ci são da União Eu ro péia, to ma da em 29 de mar ço,
de es ta be le cer quo tas para 15 pro du tos, ex ce to os
semi-aca ba dos, en tre ou tros, pode afe tar o Bra sil em
dois seg men tos – o de fo lha de flan dres e o de per fis
de aço liga –, com im pac to even tu al de uma per da de
ex por ta ções da or dem de US$45 mi lhões, ou seja,
cer ca de 10% das ex por ta ções para a União Eu ro -
péia. As me di das ado ta das pela União Eu ro péia, con-
tra ri a men te àque las ado ta das pe los Esta dos Uni dos,
que vi gem por três anos, va lem só por 180 dias.

No pla no in ter no, já ado ta mos al gu mas me di das 
e es ta mos pron tos a con si de rar ou tras, para im pe dir
que o ex ce den te de pro du ção de aço se tra du za em
con cor rên cia des le al para o pro du tor na ci o nal.

A res pe i to das me di das ca bí ve is no pla no in ter -
no, vale dis tin guir três ti pos:

1 – A pri me i ra me di da é a in tro du ção de um ri go -
ro so con tro le adu a ne i ro e de um exa me pré vio pela
Se cre ta ria de Co mér cio Exte ri or, a Se cex, do Mi nis té -
rio do De sen vol vi men to de cada ope ra ção de im por -
ta ção de aço. Tra ta-se de me di da ca u te lar para iden ti -
fi car com a an te ce dên cia ne ces sá ria a pos si bi li da de
de um au men to sig ni fi ca ti vo de im por ta ções e co i bir
fra u des e prá ti cas des le a is de co mér cio que são co-
muns em mo men tos de tur bu lên cia no mer ca do como
este. Esti ma-se que cer ca de 16 mi lhões de to ne la das 
de aço de ve rão bus car no vos des ti nos em de cor rên -

cia das res tri ções im pos tas pe los EUA e pela União
Eu ro péia.

Os da dos re co lhi dos pela Se cex, como re sul ta -
do des te mo ni to ra men to, in di cam que as im por ta ções 
de aço no mês de mar ço, fe i tas pela in dús tria bra si le i -
ra, ca í ram 31% em re la ção à mé dia do ano pas sa do.

2 – Um se gun do con jun to de me di das diz res pe i -
to à de fe sa co mer ci al, e, nes se cam po, fa la mos de sal-
va guar da, an ti dum ping e me di das com pen sa tó ri as.

As sal va guar das po dem to mar a for ma seja de
au men to de ta ri fas, seja de quo tas, seja de uma con-
ju ga ção de am bas. São apli cá ve is em face de um au-
men to sig ni fi ca ti vo, cha ma do de ”sur to“ na lín gua téc-
ni ca, nas im por ta ções que pro vo que ou pos sa pro vo -
car um dano à in dús tria lo cal. Por tan to, é ne ces sá ria,
para a apli ca ção de sal va guar das, a com pro va ção de
dano ou ame a ça de dano. Sal va guar das po dem dar
lu gar a que os pro du to res do país pre ju di ca do re cla -
mem uma com pen sa ção pe los pre ju í zos que so fre -
ram. Em anos re cen tes, o Bra sil apli cou sal va guar das
a vá ri os pro du tos, e o caso mais re le van te foi a im po -
si ção de sal va guar das aos brin que dos.

Ou tra mo da li da de de de fe sa co mer ci al está na
im po si ção de di re i tos com pen sa tó ri os con tra im por ta -
ções que re ce bam sub sí di os em seus pa í ses de ori-
gem. Di fe ren te men te da sal va guar da, que é uma me-
di da de or dem ge ral e afe ta to das as im por ta ções de
um de ter mi na do pro du to, os di re i tos com pen sa tó ri os
apli cam-se so men te a pro du tos que se te nham be ne -
fi ci a do de sub sí di os.

Por fim, o úl ti mo ins tru men to de de fe sa co mer ci -
al é o da me di da an ti dum ping, ou seja, a apli ca ção
de um di re i to para co i bir o dum ping. As me di das an-
ti dum ping to mam a for ma de uma so bre ta xa des ti na -
da a ne u tra li zar os efe i tos do dum ping.

As me di das de de fe sa co mer ci al são to ma das
pelo go ver no, de ofí cio ou a pe di do das em pre sas
pre ju di ca das pe las prá ti cas des le a is de co mér cio. Daí
a ne ces si da de de uma vi gi lân cia so bre os pe di dos de
im por ta ção de aço, o que tem sido fe i to. Além dis so,
faz-se ne ces sá ria a di vul ga ção pú bli ca, como está fa-
zen do a Se cex, dos pe di dos de im por ta ção, as suas
quan ti da des, os seus va lo res, a sua pro ce dên cia; es-
sas in for ma ções são o ma te ri al de que ne ces si ta a in-
dús tria bra si le i ra para so li ci tar à Se cex as me di das de
de fe sa co mer ci al que jul gar ca bí ve is. 

É opor tu no re gis trar, a esse res pe i to, que dei
ori en ta ção cla ra à Se cex para que pro ce da com todo
o ri gor e pres te za na ins tru ção dos pro ces sos e na
ado ção das me di das ca bí ve is de de fe sa co mer ci al,
pois não é jus ti fi cá vel que, além das res tri ções à ex-
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por ta ção, a in dús tria si de rúr gi ca bra si le i ra ve nha a
so frer tam bém com uma con cor rên cia des le al em
nos so mer ca do.

A ter ce i ra for ma de nos pre ca ver mos con tra os
efe i tos da de ci são nor te-ame ri ca na está numa ele va -
ção de ta ri fas. Ela com por ta, em prin cí pio, vá ri as mo-
da li da des: 

– Uma ele va ção da ta ri fa de im por ta ção li ne ar
até o li mi te con so li da do na Orga ni za ção Mun di al do
Co mér cio, ou seja, até o teto ao qual nós nos com pro -
me te mos jun to à OMC. No caso do aço, esse li mi te é
35%. A so li ci ta ção ini ci al do Insti tu to Bra si le i ro de Si de -
rur gia – IBS, em car ta de 19 de mar ço, foi uma ele va -
ção li ne ar das ta ri fas de impor ta ção do aço para 30%.

– Ou tra hi pó te se se ria um au men to di fe ren ci a do 
de ta ri fas. Nes se caso, não se ria im pos to um au men to 
li ne ar – a mes ma ta ri fa para to dos os seg men tos -,
mas uma ta ri fa di fe ren ci a da por seg men to da pro du -
ção de aço. Se as sim for fe i to, po de re mos ter um au-
men to de per cen tu al igual para as di fe ren tes ta ri fas
hoje exis ten tes, o que man te ria a di fe ren ça de pro du -
ção, ou uma ta ri fa es pe cí fi ca por pro du to. Essa foi a
al ter na ti va aven ta da pelo IBS, após re u nião re a li za da
no Mi nis té rio do De sen vol vi men to, em 25 de mar ço
úl ti mo, ten do em vis ta a con ve niên cia de ajus tar a ta ri -
fa à real si tu a ção de cada pro du to.

– A ter ce i ra op ção se ria, uni ca men te, ele var as
ta ri fas da que les pro du tos que es ti ves sem efe ti va -
men te ame a ça dos, de i xan do os de ma is no ní vel em
que es tão.

Ten do em vis ta a ne ces si da de de co lher in for -
ma ções adi ci o na is so bre o com por ta men to do mer ca -
do, de ava li ar mais de ti da men te a mo da li da de de um
pos sí vel au men to de ta ri fas e o fato de que a vi gi lân -
cia que já está sen do fe i ta so bre as im por ta ções per-
mi ti rá a ado ção em tem po dos ins tru men tos de de fe -
sa co mer ci al ca bí ve is, o Con se lho de Mi nis tros da
Câ ma ra de Co mér cio Exte ri or, re u ni do no dia 26 de
mar ço úl ti mo, re sol veu, por una ni mi da de, adi ar a de-
ci são so bre uma ele va ção de ta ri fas, sem, no en tan to, 
des car tá-la, à luz das ava li a ções em cur so, que es tão
sen do fe i tas em con sul ta com o se tor pri va do.

Pe sou ain da nes sa de ci são a ne ces si da de de
con si de rar as inú me ras ma ni fes ta ções de se to res
pro du ti vos re ce o sos de que uma ele va ção ge ne ra li -
za da de ta ri fas à im por ta ção pu des se con tri bu ir para
um au men to dos pre ços do aço à in dús tria na ci o nal,
pro vo can do um im pac to so bre a sua com pe ti ti vi da de,
par ti cu lar men te no que se re fe re às ex por ta ções.
Entre os que opi na ram nes se sen ti do, des ta cam-se
as se guin tes en ti da des:

– Sin di ca to Na ci o nal da Indús tria de Tre fi la ção e
La mi na ção de Me ta is Fer ro sos – Si ce tel;

– Sin di ca to Na ci o nal da Indús tria de Com po -
nen tes para Ve í cu los Au to mo to res – Sin di pe ças;

– Sin di ca to Na ci o nal da Indús tria de Má qui nas –
Sin di maq;

– Sin di ca to da Indús tria de Esqua dri as e Cons-
tru ções Me tá li cas do Esta do de São Pa u lo – Si es co -
met;

– Sin di ca to Na ci o nal da Indús tria de For ja ria –
Sin di for ja;

– Sin di ca to da Indús tria de Pa ra fu sos, Por cas,
Re bi tes e Si mi la res do Esta do de São Pa u lo – Sin pa;

– Asso ci a ção Na ci o nal de Fa bri can tes de Ve í cu -
los Au to mo to res – Anfa vea; e

– Asso ci a ção Bra si le i ra da Indús tria de Má qui -
nas e Equi pa men tos – Abi maq.

Por fim, é ne ces sá rio ter pre sen te que uma ele-
va ção das ta ri fas do aço re quer con sul ta aos pa í ses
do Mer co sul, por que im pli ca uma mo di fi ca ção na Ta ri -
fa Exter na Co mum.

É pre ci so fri sar que as três mo da li da des de me-
di das para pro te ção do pro du tor na ci o nal de aço não
se ex clu em. O mo ni to ra men to so bre as im por ta ções
será man ti do; as me di das de de fe sa co mer ci al se rão
apli ca das com mais ri gor; a ele va ção de ta ri fas po de -
rá re for çar as pro te ções já exis ten tes. O Go ver no está
aten to, e os da dos co lhi dos pela Se cex du ran te os úl-
ti mos trin ta dias já per mi tem fa zer uma ava li a ção pre-
li mi nar. 

Como já foi dito, não hou ve au men to das im por -
ta ções de aço no mês de mar ço; ao con trá rio, as im-
por ta ções de cli na ram em mais de 30%. No en tan to,
os pe di dos de im por ta ção se acu mu la ram e não fo ram 
au to ri za dos por que es tão sob exa me da Se cre ta ria de
Co mér cio Exte ri or. Alguns se to res já in di cam que pode
ha ver um au men to; em ou tros, não há qual quer in di ca -
ção de que pos sa ha ver um au men to da de man da de
im por ta ção. De qual quer for ma, a Se cre ta ria de Co-
mér cio Exte ri or não pode con ti nu ar a re pre sar os pe di -
dos de im por ta ção, por que pode pre ju di car o abas te ci -
men to ou as im por ta ções. Por isso, co me ça rá, pou co a
pou co, a li be rar os pe di dos de im por ta ção que não ca-
u sam qual quer pre ju í zo, mas, ao mes mo tem po, o Mi-
nis té rio co me ça rá ou es ta rá pron to para to mar to das
as me di das que se fi ze rem ne ces sá ri as. 

Em al guns ca sos, a sal va guar da pode ser o me-
lhor ca mi nho, por que pode per mi tir a fi xa ção de uma
quo ta que es ta be le ce um li mi te cla ro para a en tra da
de pro du tos no Bra sil. Em ou tros ca sos, o re mé dio
mais ade qua do pode ser uma so bre ta xa. De qual quer 
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for ma, es ta mos em con sul ta com o IBS. A par tir da
se ma na que vem, co me ça um tra ba lho con jun to en tre 
a Se cre ta ria do Co mér cio Exte ri or e o Insti tu to Bra si -
le i ro de Si de rur gia para ava li ar cada caso. O Mi nis té -
rio es ta rá pron to para to mar as me di das ne ces sá ri as
e, se isso im pli car mu dan ça de ta ri fa, sub me ter à Ca-
mex os pe di dos de mu dan ça para aten der à ne ces si -
da de de pro te ção da pro du ção na ci o nal. É evi den te
que, além da con sul ta ao Insti tu to Bra si le i ro de Si de -
rur gia, será fe i ta uma con sul ta tam bém aos se to res
in dus tri a is que são con su mi do res do aço, para que
seja to ma da uma de ci são que aten da ao ne ces sá rio
equi lí brio de in te res ses en tre os di fe ren tes se to res
pro du ti vos.

A apre ci a ção des se tema pelo Se na do Fe de ral
é opor tu na e re le van te. Cer ta men te con tri bu i rá para
es cla re cer a opi nião pú bli ca so bre a na tu re za e a am-
pli tu de das sal va guar das ado ta das pelo go ver no nor-
te-ame ri ca no e, com mais ra zão, so bre as me di das já
ado ta das e por ado tar pelo Go ver no bra si le i ro. Expli-
ci ta rá de modo ine quí vo co o re pú dio da so ci e da de
bra si le i ra ao pro te ci o nis mo e nos so em pe nho pela li-
be ra li za ção do co mér cio in ter na ci o nal, es pe ci al men -
te na que las áre as em que so mos com pe ti ti vos e que,
por isso mes mo, so mos ob je to do pro te ci o nis mo em
pa í ses de sen vol vi dos.

Srªs e Srs. Se na do res, mu i tos di zem, e eu con-
cor do, que o co mér cio será o pal co da guer ra eco nô -
mi ca do sé cu lo XXI. Nes ta guer ra, o ob je ti vo não são
as con quis tas ter ri to ri a is, nem mes mo o es ta be le ci -
men to de zo nas de in fluên cia, mas dois bens tão ou
mais va li o sos: em pre gos e sa lá ri os.

O Bra sil está-se pre pa ran do para esta guer ra.
So mos com pe ti ti vos. E po de mos ser mais se con ti nu -
ar mos a tra ba lhar, como es ta mos fa zen do, para pre-
ser var a es ta bi li da de, bus car o equi lí brio fis cal e re for -
mar o sis te ma tri bu tá rio de modo con di zen te com o
es tí mu lo aos que pro du zem e ex por tam. Re gis tro
com par ti cu lar sa tis fa ção os avan ços já al can ça dos
na Câ ma ra dos De pu ta dos para a pro gres si va eli mi -
na ção da cu mu la ti vi da de do PIS/COFINS. Esse é o
pri me i ro pas so de uma ca mi nha da in dis pen sá vel em
di re ção à re for ma tri bu tá ria. Espe ro que esse as sun to 
pos sa, em bre ve, ser sub me ti do à alta apre ci a ção
des ta Casa, con fi an te de que me re ce rá o apo io das
Srªs e dos Srs. Se na do res.

Te mos ain da mu i to a fa zer para re du zir as ta xas
de ju ros, me lho rar as con di ções de fi nan ci a men to e
eli mi nar a bu ro cra cia nas ex por ta ções. Mas, sem
qual quer dú vi da, um dos im pe di men tos ma i o res, se-
não o ma i or, para a am pli a ção de nos sas ven das ex-
ter nas está nas bar re i ras pro te ci o nis tas. Co lo quei,

ane xas a este tex to, al gu mas ta be las sim ples, mas
im por tan tes, que ilus tram a mag ni tu de de al guns dos
obs tá cu los que se an te põem ao in gres so de nos sos
pro du tos nos mer ca dos dos pa í ses de ren da mais
alta. De sa fio qual quer des ses pa í ses a apre sen tar em
re la ção ao Bra sil uma ta be la se me lhan te.

Por essa ra zão, es tou con ven ci do de que te mos
de es tar pre sen tes, de modo ati vo e agres si vo, em to-
das as me sas de ne go ci a ção, para de fen der a aber tu -
ra de mer ca dos para os pro du tos bra si le i ros. Assim
es ta mos fa zen do, a co me çar por nos sos par ce i ros la-
ti no-ame ri ca nos. Con clu í mos acor do de co mér cio
com o Chi le. Espe ra mos fi na li zar, nas pró xi mas se-
ma nas, im por tan te acor do com o Mé xi co, que abri rá
as por tas para uma am pli a ção das ex por ta ções bra si -
le i ras de au to mó ve is e ou tros bens para esse im por -
tan te mer ca do. E con fi a mos em que seja pos sí vel as-
si nar acor do en tre o Mer co sul e os pa í ses an di nos
ain da nes te se mes tre.

Aca bo de re gres sar de vi a gem à Ásia. Obser vo,
com sa tis fa ção, que com par ti lha mos, tam bém com a
Índia e a Chi na, per cep ções se me lhan tes quan to à
pri o ri da de que deva ser atri bu í da à luta con tra o pro te -
ci o nis mo das eco no mi as mais de sen vol vi das. Con-
cor da mos em co or de nar nos sos es for ços, jun ta men te 
com os de mu i tos ou tros pa í ses em de sen vol vi men to,
na de fe sa do di re i to dos pro du to res de pa í ses mais
po bres em ven der os seus pro du tos para os con su mi -
do res das na ções mais ri cas, em be ne fí cio de am bos.

De ci di mos, ao mes mo tem po, am pli ar os flu xos
de co mér cio e, mais que isso, cons tru ir par ce ri as in-
dus tri a is, as sim como es ti mu lar in ves ti men tos re cí -
pro cos, de modo a as se gu rar, no mé dio pra zo, mais
am plo in ter câm bio en tre nos sas eco no mi as.

Esta mos nos pre pa ran do, as sim, tan to no pla no
in ter no, quan to no in ter na ci o nal, para os de sa fi os do
sé cu lo XXI. Qu e re mos as se gu rar ma i or com pe ti ti vi -
da de – esse é, sem dú vi da, o ma i or dos de sa fi os –
aos nos sos pro du tos e mais am plos mer ca dos para
nos sas ex por ta ções.

O ca mi nho é lon go, mas te mos ca pa ci da de de
tri lhá-lo com êxi to, so bre tu do se con se guir mos pro-
mo ver, como es ta mos fa zen do, um es for ço con cer ta -
do en tre Le gis la ti vo e Exe cu ti vo, en tre tra ba lha do res
e em pre sá ri os, em tor no do ob je ti vo co mum de ge rar
no vos em pre gos para os bra si le i ros e me lho res sa lá -
ri os para nos sos tra ba lha do res. É dis so que tra ta hoje
o co mér cio in ter na ci o nal.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTOS INTEGRANTES DA
EXPOSIÇÃO DO SR. MINISTRO SÉRGIO
AMARAL.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Sr. Mi nis -
tro, Srªs e Srs. Se na do res, pas sa re mos ago ra à fase
das in ter pe la ções, que será fe i ta por or dem de ins cri -
ção, al ter nan do-se re pre sen tan tes de cada par ti do,
que dis po rão de cin co mi nu tos cada um. S. Exª, o Mi-
nis tro, terá igual tem po para as res pos tas. Ha ve rá ré-
pli ca, caso o Se na dor a de se je, por dois mi nu tos. S.
Exª, o Mi nis tro, terá o mes mo tem po para uma even-
tu al tré pli ca.

Por or dem de ins cri ção, con ce do a pa la vra, por
cin co mi nu tos, ao ilus tre Se na dor Pa u lo Har tung.

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES. Sem re vi -
são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, Sr. Mi nis tro Sér gio Ama ral, que ro ini ci ar co men -
tan do a par te fi nal da apre sen ta ção de V. Exª: é um
es tí mu lo ver o Mi nis tro do De sen vol vi men to abra çan -
do ban de i ras im por tan tís si mas para o País, como é o
caso da de so ne ra ção tri bu tá ria da nos sa pro du ção, a
ques tão do cus to de ca pi tal no nos so País e ou tros
itens mu i to bem elen ca dos por V. Exª.

Eu co men ta va com o Se na dor Ro me ro Jucá que
é uma pena que te nha mos per di do tan to tem po nes ta
ma té ria, quan do em re la ção a ela te mos um am plo
es pa ço de con ver gên cia no País e aqui nes ta Casa.

A se gun da ques tão, Mi nis tro Sér gio Ama ral, diz
res pe i to mais di re ta men te ao tema que traz V. Exª a
este ple ná rio. A pri me i ra par te da ex po si ção de V. Exª,
na ver da de, tam bém foi fe i ta pelo Mi nis tro Cel so La fer.
Com re la ção à se gun da par te, pos so di zer que evo lu iu
um pou co, por que os dias vão se pas san do e va mos
co nhe cen do um pou co mais a di men são da guer ra do
aço, des se con fli to ex plí ci to de pro te ci o nis mo em ple na 
vi ra da do sé cu lo, em ple na vi ra da do mi lê nio. 

De tudo o que V. Exª apre sen tou, um pon to me
cha ma mu i to a aten ção – não é que V. Exª seja con tra -
di tó rio, mas o Go ver no o está sen do –, e eu que ro de-
ba tê-lo. 

V. Exª diz que a Ca mex fez uma aná li se de um
ple i to apre sen ta do pelo IBS – que, ini ci al men te, pe diu 
o au men to das ta ri fas, blo que an do im por ta ções que
po de ri am pre ju di car as nos sas in dús tri as – e não to-
mou uma de ci são fi nal so bre o as sun to. Fiz ques tão
de co pi ar os ter mos di tos por V. Exª. A Ca mex sim-
ples men te jo gou com o tem po para ana li sar um pou-
co mais o flu xo de im por ta ções.

O que me ca u sa sur pre sa, e não só du ran te a úl-
ti ma se ma na, mas du ran te esta se ma na e hoje, no
tem po real, no Esta do de S.Pa u lo, é ver um mem bro
do Go ver no, o Dr. Ro ber to Gi a net ti, anun ci an do que o
País não vai to mar essa po si ção – eu até im pri mi o
tex to, mas, como saí apres sa do do meu ga bi ne te

para com pa re cer a esta ses são, não o trou xe –, re pe -
tin do essa po si ção de uma for ma per ma nen te. Eu,
que de fen do a po si ção de uma aná li se sen sa ta, equi-
li bra da e ra ci o nal de um tema como este, eu, que
sem pre de fen di po lí ti cas pú bli cas na área do de sen -
vol vi men to, e pen so que V. Exª tam bém, por tudo o
que tem fe i to no Mi nis té rio, acre di to que isso seja, no
mí ni mo, uma pre ci pi ta ção de um mem bro do Go ver no,
que en fra que ce a nos sa po si ção. Se ti vés se mos cer te -
za de que não iría mos to mar essa po si ção, do pon to de
vis ta es tra té gi co, se ria fun da men tal não anun ciá-la,
por que V. Exª re co lo ca um tema as sus ta dor para to dos 
nós. Inves ti mos R$10 bi lhões na re es tru tu ra ção do
nos so par que si de rúr gi co e ti ve mos um cus to so ci al
bru tal – V. Exª cita os nú me ros des sa re es tru tu ra ção
so ci al. Quer di zer, o País pa gou um pre ço para ser
com pe ti ti vo e o mí ni mo que te mos que fa zer é lu tar
com toda com pe tên cia, equi lí brio e sa be do ria para
pro te ger nos sa plan ta in dus tri al, que é com pe ti ti va no
mun do mo der no. Di fe ren te men te, uma par te da pro-
du ção ame ri ca na está sen do pro te gi da por que o dis-
tri to si de rúr gi co a, b ou c tem um lobby no Con gres so
e o Pre si den te da Re pú bli ca, que de pen deu dos vo tos 
des se se tor para se ele ger, pres si o na por uma de ci -
são re tró gra da, atra sa da como essa que os Esta dos
Uni dos da Amé ri ca apre sen ta ram ao mun do.

O Bra sil não pode abrir mão de ana li sar a pos si -
bi li da de de de fe sa da sua pro du ção, do seu mer ca do.
Te mos que ter um olho no gato e ou tro no pe i xe. Te-
mos que ple i te ar o aces so a no vos mer ca dos, mas te-
mos de pro te ger aqui lo que es ta mos nos es for çan do
para re es tru tu rar, para tor nar com pe ti ti vo.

Sr. Mi nis tro, para que pos sa mos de ba ter e para
que ou tros co le gas pos sam en trar no tema, que ro co-
lo car um foco nes se pon to. Con si de ro que há um
equí vo co, uma con tra di ção, pois um mem bro do Go-
ver no está mar chan do na di re ção equi vo ca da. É uma
po si ção que tal vez te nha mos que as su mir, de pen -
den do da evo lu ção dos fa tos. Não é brin ca de i ra ter-
mos 16 mi lhões de to ne la das de aço vo an do pelo
mun do afo ra. Te mos que nos pre o cu par com isso.

Evi den te men te, co nhe ce mos as bar re i ras adu a -
ne i ras, que têm um pa pel mo men tâ neo na aná li se do
flu xo, mas essa não é uma me di da de fi ni ti va so bre o
as sun to. Há um avan ço na dis cus são quan do o pró-
prio IBS muda o seu ple i to e mos tra que pode dar um
tra ta men to di fe ren ci a do pro du to a pro du to, seg men to
a seg men to.

No en tan to, pren der mo-nos à vi são de in fla ção
in ter na tam bém pa re ce um ar gu men to equi vo ca do.
Ou vir os se to res con su mi do res é uma me di da de bom
sen so, mas com o ex ces so de pro du ção no mun do,
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com os pro ble mas que o País está en fren tan do para
ex por tar seus pro du tos, não me pa re ce ra zoá vel ima-
gi nar que esse pro du to terá um pre ço ma i or no mer-
ca do in ter no. Mas, en fim, po de mos tam bém ana li sar
isso com bom sen so e equi lí brio.

O Go ver no pa re ce ca u te lo so em sua re la ção
com a OMC e pa re ce ter uma es tra té gia bem mon ta -
da, bem con du zi da – sou a fa vor da de fe sa do prin cí -
pio, te mos que de fen der a OMC. Na ques tão das ta ri -
fas, no en tan to, uma par te do Go ver no está an dan do
numa di re ção – que, pe las pa la vras de V. Exª, é aque-
la em que acre di to – e ou tra par te se gue por ou tra di-
re ção. Por tan to, que ro co nhe cer a real po si ção do Go-
ver no so bre a ma té ria.

Não que ro que V. Exª en ten da as mi nhas pa la -
vras como uma pro vo ca ção, pois são pa la vras de al-
guém que mora num Esta do que tem uma si de rúr gi ca 
que é o or gu lho do Espí ri to San to e do Bra sil. A CST é
com pe ti ti va, é um exem plo de re es tru tu ra ção que nós
que re mos de fen der. Qu e re mos de fen der o em pre go,
que re mos de fen der o sa lá rio, que re mos de fen der
aqui lo que te mos ca pa ci da de de pro du zir com qua li -
da de e que, com cus to ade qua do, po de mos co lo car
nos di ver sos mer ca dos do mun do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
tem a pa la vra, Sr. Mi nis tro.

O SR. SÉRGIO AMARAL – Sr. Pre si den te, gos-
ta ria, em pri me i ro lu gar, de re i te rar meu agra de ci men -
to ao Se na dor Pa u lo Har tung, que me per mi te es tar
aqui e ter com os ilus tres Se na do res um de ba te mu i to
opor tu no so bre essa ques tão. 

Qu e ro agra de cer, tam bém, pe las pa la vras mu i to 
en co ra ja do ras no que diz res pe i to ao es for ço que o
Mi nis té rio está fa zen do, um es for ço efe ti va men te fir-
me. Estou con ven ci do de que te mos que fa zer a re for -
ma tri bu tá ria. Fico mu i to fe liz de ver que ela co me ça,
tar de, como já foi dito, mas co me ça na di re ção cer ta,
ou seja, com a re ti ra da da cu mu la ti vi da de. 

Esta mos tra ba lhan do com mu i ta con vic ção para
cri ar me lho res con di ções de fi nan ci a men to para o ex-
por ta dor. Se na dor, es ta mos en tran do, tal vez, no mais
am plo pro ces so de ne go ci a ção ex ter na que este País
já vi veu. Ele é im por tan te, por que é a con di ção para
abrir mos no vos mer ca dos. Mas não te re mos con di -
ções de ti rar pro ve i to des sas opor tu ni da des se não
au men tar mos a nos sa com pe ti ti vi da de. E para au-
men tar nos sa com pe ti ti vi da de, não po de mos mais
con vi ver com um sis te ma tri bu tá rio que pe na li za
quem pro duz e quem ex por ta. E mais, pe na li za mais
quem agre ga mais va lor. 

Mu i tos dis cu tem se te mos ou não um po lí ti ca in-
dus tri al. Digo sem pre que te mos, mas que, sob cer tos 
as pec tos, é uma po lí ti ca in dus tri al às aves sas.

Por tan to, re ce bo com mu i ta ale gria as suas pa-
la vras de es tí mu lo, pois es tou ci en te de que de ve mos
ca mi nhar to dos jun tos nes sa di re ção.

Agra de ço, tam bém, a sua se gun da per gun ta. O
meu pon to de vis ta co in ci de in te i ra men te com o de V.
Exª e com a sua ava li a ção da po si ção bra si le i ra em
re la ção ao aço.

Se na dor, o Go ver no não está ca mi nhan do em
duas di re ções; o Go ver no está ca mi nhan do todo jun-
to. Infe liz men te, o Dr. Ro ber to Gi a net ti foi pre ci pi ta do.
Ele não fala em nome da Ca mex, por que não está au-
to ri za do a fazê-lo. Em con ver sa que ti ve mos, dis-
se-me ele que ex pres sou uni ca men te uma opi nião
pes so al, que não é a do Go ver no, pois a do Go ver no é
a que aca bo de apre sen tar a V. Exª.

Na pró xi ma se ma na, o Go ver no es ta rá pron to a
to mar to das as me di das ne ces sá ri as, in clu si ve a au-
men tar ta ri fa, se for pre ci so, por que o Go ver no não
de i xa rá de pro te ger a in dús tria na ci o nal.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con sul to

o Se na dor Pa u lo Har tung se de se ja ir à ré pli ca.
O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES) – Não, Sr.

Pre si den te, es tou sa tis fe i to.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá, pelo Blo co
PSDB/PPB.

Agra de ço ao Se na dor Pa u lo Har tung por ter
obe de ci do ri go ro sa men te ao tem po que lhe era des ti -
na do.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, meu caro Mi nis tro Sér gio Ama ral, an tes
de fa zer mi nhas per gun tas, que ro fa lar so bre duas
ques tões ex tre ma men te im por tan tes: o po si ci o na -
men to fir me e com pe ten te do Mi nis tro Sér gio Ama ral,
o que já é uma pra xe na sua atu a ção, e a pre sen ça,
nes ta Casa, de mais um Mi nis tro do Go ver no, que
não se tem fur ta do, em mo men to al gum, a tra zer aqui
os seus Mi nis tros para pres tar os es cla re ci men tos ne-
ces sá ri os aos Se na do res, quer nas co mis sões, quer
no ple ná rio. O Mi nis tro Cel so La fer já es te ve aqui para
fa lar so bre essa ma té ria, quan do, bri lhan te men te, ex-
pôs a po si ção do Go ver no, ado ta da pelo Ita ma raty.
Ago ra, o Mi nis tro Sér gio Ama ral vem tam bém ex pli -
car, de for ma de fi ni ti va e cla ra, a po si ção do Go ver no
bra si le i ro.
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O dis cur so com pe ten te do Se na dor Pa u lo Har-
tung e a ex po si ção do Mi nis tro Sér gio Ama ral já co bri -
ram os as pec tos re la ci o na dos ao tema do con vi te ao
Sr. Mi nis tro, mas que ro fa zer duas co lo ca ções, dar
dois po si ci o na men tos e fa zer uma per gun ta ao Mi nis -
tro Sér gio Ama ral.

Pri me i ro, con cor do com o Mi nis tro quan do diz
que a guer ra vi gen te no mun do é a guer ra co mer ci al.
E essa guer ra é dura, sem quar tel, e de fi ni rá o an da -
men to e o po si ci o na men to dos pa í ses ao lon go do
tem po.

Pois bem, te mos vis to que, nes sa guer ra, o Bra-
sil tem jo ga do de for ma lim pa, de cen te, cum prin do os
pre ce i tos in ter na ci o na is. Bas ta lem brar a Lei de Pa-
ten tes, que apro va mos, e ou tras le gis la ções que efe ti -
va men te nos in se ri ram nes se con tex to da ci vi li da de
co mer ci al e eco nô mi ca. Enfim, te mos con di ções de
pug nar por um mer ca do onde os pa í ses pos sam exer-
cer as suas van ta gens com pa ra ti vas, as suas con di -
ções de pro du ção pe cu li a res e atin gir mer ca dos,
como é o caso do aço bra si le i ro, que tem pre ço com-
pa ra ti vo com sua con di ção de pro du ção.

A po si ção dos Esta dos Uni dos fu giu des se script
de ci vi li da de, ou, de cer ta for ma, do ca mi nho que está
den tro da re gra vi gen te in ter na ci o nal, o que abriu duas
fren tes para o Bra sil. Uma na OMC e nos Esta dos Uni-
dos, para re fa zer o pro ces so de quo tas, por que, nos
es tu dos do Insti tu to Bra si le i ro de Si de rur gia, va mos ver
que o Bra sil es pe ra va, no pró xi mo ano, ter mais 1 mi-
lhão de to ne la das na quo ta de aço para ex por tar aos
Esta dos Uni dos, es pe ra va am pli ar o seu mer ca do in-
ter na ci o nal. A po si ção ame ri ca na cri ou um pro ces so
que de sen ca de ou ações de sal va guar da e ta ri fas em
ou tros pa í ses tam bém. Então te re mos, pe los pri me i ros 
es tu dos, nos pró xi mos três anos, ape nas nas ex por ta -
ções bra si le i ras para os Esta dos Uni dos, um pre ju í zo
de mais de US$1 bi lhão. Além dis so, Mé xi co, Ve ne zu e -
la, Ta i lân dia, Co lôm bia, Ca na dá, União Eu ro péia,
Argen ti na e Chi le são pa í ses que já fi ze ram ou fa rão,
for ço sa men te, qual quer tipo de ação que vise res guar -
dar a sua pro du ção de aço e as im por ta ções.

A pri me i ra ques tão, en tão, ao Mi nis tro – algo já
per gun ta do pelo Se na dor Pa u lo Har tung –, é: como
vai agir, a cur to pra zo, o Go ver no bra si le i ro? Exis te
pra zo para que seja efe ti va men te to ma da essa de ci -
são? A de ci são será to ma da pela Ca mex ou por qual-
quer ou tro tipo de ór gão? E que ro aqui fa zer a mi nha
per gun ta e co lo car a mi nha pre o cu pa ção, por que um
De pu ta do apre sen tou um pro je to de lei à Câ ma ra dos
De pu ta dos cri an do, por lei, uma so bre ta ri fa de 30%
so bre a im por ta ção do aço – e acho que esse não é o
cami nho. Não po de mos le gis lar so bre im por ta ção por

lei, por in ter mé dio do Con gres so, por que, quan do qui-
ser mos mo di fi car algo, será um Deus nos acu da e te-
re mos de apro var lei para di mi nu ir para 20%, e de po is
para su bir para 25%, ou am pli ar para 40%. Na ver da -
de, o flu xo co mer ci al não per mi te a uti li za ção de ins tru -
men to que en ges se as ta ri fas, como lei do Con gres so.

Eu per gun ta ria ao Mi nis tro qual é a vi são que o
Mi nis té rio tem des sa pro pos ta de lei, de se de fi nir por
lei es sas ta ri fas, e se a Ca mex tem pra zo, tem ho ri -
zon te para de fi nir um po si ci o na men to. No meu en ten -
der – e aqui que ro dar uma opi nião de eco no mis ta e
não de Se na dor da Li de ran ça do Go ver no –, o Go ver -
no bra si le i ro de ve ria usar os dois ins tru men tos que
tem, caso a caso: sal va guar das e so bre ta xas. Por que
caso a caso? Por que te re mos con di ção efe ti va de
acom pa nhar, o que foi pre o cu pa ção do Mi nis tro e é
pre o cu pa ção do Go ver no, o pre ço in ter no. Mas, ao
mes mo tem po, não é pos sí vel, mi ran do-se so men te o
pre ço in ter no e a in fla ção, por exem plo, pos si bi li tar a
en xur ra da de aço da Ucrâ nia a um pre ço me nor do
que o da pro du ção, como já se vis lum bra no mer ca do
in ter na ci o nal. Eu per gun ta ria se exis te re so lu ção da
Ca mex com pra zo de ava li a ção para que se pos sa to-
mar uma me di da sé ria como essa a cur to pra zo.

A se gun da ques tão é como está o an da men to
dos en ten di men tos tan to com o se tor do Insti tu to Bra-
si le i ro de Si de rur gia quan to com os se to res que uti li -
zam essa ma té ria-pri ma para a pro du ção na ci o nal.
Exis te al gu ma ou tra ro da da mar ca da, ou al gum pra zo 
para que es sas au diên ci as ou res pos tas do Go ver no
pos sam ser da das de for ma tem pes ti va? Há uma pre-
o cu pa ção gran de, em bo ra seja ver da de que está sen-
do mo ni to ra do o pro ces so de im por ta ção de aço no
Bra sil. Mas, como dis se V. Exª, é cla ro que esse pro-
ces so não vai po der ser bar ra do o tem po todo de vi do
a aná li ses téc ni cas nos pro ce di men tos ad mi nis tra ti -
vos de im por ta ção. É pre ci so que haja uma re gra cla-
ra, que não seja in fla ci o ná ria, que efe ti va men te pro te -
ja a pro du ção na ci o nal, e que não sa cri fi que a con di -
ção e a re es tru tu ra ção do se tor si de rúr gi co bra si le i ro,
que, como foi dito aqui, foi cons tru í do, ao lon go dos
anos, à cus ta do in ves ti men to ma ci ço de ca pi ta is, in-
clu si ve bra si le i ros.

Agra de ço a pre sen ça de V. Exª e faço es sas
duas per gun tas a V. Exª, Sr. Mi nis tro do De sen vol vi -
men to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Sr. Mi nis -
tro, V. Exª tem a pa la vra.

O SR.  SÉRGIO AMARAL  – Mu i to obri ga do,
Sr. Pre si den te. 
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Agra de ço ao ilus tre Se na dor Ro me ro Jucá, pri-
me i ro, por ter-me dado a opor tu ni da de de es tar aqui,
com o con vi te de que foi um dos for mu la do res, e pe las 
suas mu i to pro ce den tes ques tões.

O Se na dor fez um co men tá rio in te i ra men te pro-
ce den te. O Bra sil, efe ti va men te, tem fe i to um jogo lim-
po no co mér cio in ter na ci o nal, jogo lim po que é mos-
tra do no res pe i to às re gras des se co mér cio. Por uma
tra di ção bra si le i ra, que é a de ade são ao prin cí pio do
mul ti la te ra lis mo, que é a ma i or de fe sa da que les que
têm um po der mé dio, como nós te mos, e tam bém
pela con vic ção de que esse é o ca mi nho mais efi ci en -
te para pro te ger os nos sos in te res ses co mer ci a is.
Não es ta mos pra ti can do aqui lo que, in fe liz men te, os
pa í ses mais ri cos es tão pra ti can do e que vem sen do
cha ma do de pro te ci o nis mo ge riá tri co, ou seja, a pro-
te ção de uma in dús tria que so men te so bre vi ve por
ca u sa do pro te ci o nis mo. Esse não é mais o nos so
caso. Nos pri mór di os do nos so de sen vol vi men to,
quan do tí nha mos uma in dús tria nas cen te, era as sim.
E isso cla ra men te tam bém tem um cus to para eles.
Mas ape sar de jo gar lim po, o Bra sil não de i xa rá de to-
mar to das e qua is quer me di das ne ces sá ri as para pro-
te ger a in dús tria si de rúr gi ca na ci o nal. 

E o que é que va mos fa zer? Em pri me i ro lu gar,
Se na dor, como V. Exª mu i to bem apon tou, pre ci sa -
mos co nhe cer exa ta men te a na tu re za do pro ble ma.
Não po de mos to mar de ci sões, me di das pre ci pi ta das,
sem um co nhe ci men to mi nu ci o so do ter re no. Por
quê? Por que não que re mos fa zer in jus ti ças ou ser
ine fi ci en tes.

Hoje te mos os da dos e, com base ne les, na se-
ma na que vem, a Secre ta ria de Co mér cio Exte ri or co-
me ça con sul tas tan to ao IBS quan to aos se to res in-
dus tri a is con su mi do res de aço, por tan to, par te in te res -
sa da e le gí ti ma tam bém nes se pro ces so. Na ver da de,
as con sul tas ao IBS não ces sa ram des de a me di da
ado ta da pe los Esta dos Uni dos. O re pre sen tan te do
IBS vai di a ri a men te à Se cre ta ria de Co mér cio Exte ri or
para re ce ber os da dos que ela ob tém por esse sis te ma 
de mo ni to ra men to que tem, para que o se tor pri va do
pos sa ter os ele men tos de in for ma ção de que pre ci sa
para acio nar o Go ver no to das as ve zes que se jul gar
pre ju di ca do por uma con cor rên cia des le al.

Por tan to, es ta mos tra ba lhan do em es tre i to con-
ta to e en ten di men to com o Insti tu to Bra si le i ro de Si de -
rur gia. Mas, por uma ra zão de equi lí brio e jus ti ça, an-
tes de to mar uma de ci são fi nal, que re mos ou vir os se-
to res que po dem ser pre ju di ca dos por essa me di da. E
as sim nós fa re mos. 

Com base nes ses da dos, nós es ta re mos pron-
tos, na se ma na que vem, para co me çar a to mar as

me di das ne ces sá ri as. Evi den te men te, a Se cre ta ria
de Co mér cio Exte ri or pode dar iní cio às me di das de
de fe sa co mer ci al sem qual quer dé mar che es pe ci al
ou sem qual quer au to ri za ção. Ela está au to ri za da, e
não ape nas au to ri za da, mas ins tru í da por mim para
agir com agi li da de e ri gor. 

No que diz res pe i to à ele va ção de ta ri fas, nós
pre ci sa mos con sul tar a Ca mex. O Con se lho de Mi nis -
tros da Ca mex re u nir-se-á na se ma na que vem. Por-
tan to, es ta rá em con di ções de apro var as me di das
que se fi ze rem ne ces sá ri as.

Sr. Se na dor, eu gos ta ria de re i te rar que nós es-
ta mos aten to e que não pou pa re mos ne nhum es for ço
para to mar as me di das ne ces sá ri as para pro te ger a
in dús tria si de rúr gi ca, que está sen do ví ti ma de um ato
in jus ti fi cá vel e le si vo aos seus in te res ses. 

Mu i to obri ga do.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, que ro ape nas fa zer uma ob ser va ção,
não uma per gun ta.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
tem a pa la vra, den tro do pra zo re gi men tal.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Gos ta ria de agra de cer a res pos ta do Mi nis tro e de di-
zer ape nas que a ação do go ver no ame ri ca no na
ques tão do aço abriu um pre ce den te, foi um in di ca ti vo 
mu i to ruim. Tam bém já foi men ci o na da aqui a lei agrí-
co la ame ri ca na que tra ta da ques tão dos sub sí di os, o
que, no fu tu ro, cri a rá pro ble mas para as im por ta ções
bra si le i ras. 

Eu gos ta ria en tão de fa zer esse re gis tro e de di-
zer ao Mi nis tro Sér gio Ama ral que eu te nho cer te za
de que o Con gres so bra si le i ro es ta rá ao lado do Go-
ver no bra si le i ro quan do for ne ces sá rio to mar me di das 
para pro te ger a pro du ção na ci o nal e, mais do que
isso, re ta li ar qual quer in te res se que seja le gí ti mo ou
ile gí ti mo nes se pro ces so, nes sa guer ra co mer ci al que
va mos tra var.

Ha ve rá ques tões im por tan tes pela fren te, como
a de fi ni ção do sis te ma de mo ni to ra men to da te le vi -
são, a ques tão da Alca e ou tras ques tões fun da men -
ta is que se rão de fi ni das no fu tu ro. E V. Exª te nha a
cer te za de que o Con gres so es ta rá aten to, acom pa -
nhan do essa ques tão. O Con gres so está so li dá rio, to-
man do po si ção ao lado do Go ver no bra si le i ro, para
res guar dar os in te res ses do País.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro me ro
Jucá, o Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te, de i xa
a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Lú dio Co e lho.
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O SR. PRESIDENTE (Lú dio Co e lho) – O Sr. Mi-
nis tro Sér gio Ama ral de se ja con ti nu ar a fa lar?

O SR. SÉRGIO AMARAL – Sr. Pre si den te, ape-
nas que ria agra de cer ao Se na dor Ro me ro Jucá por
suas pa la vras.

O SR. PRESIDENTE (Lú dio Co e lho) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sr. Mi nis tro
Sér gio Ama ral, Srªs e Srs. Se na do res, quan do os
Esta dos Uni dos to mam de ci sões re la ti vas ao de sen -
vol vi men to do seu co mér cio, es pe ci al men te vi san do à
pro te ção de sua in dús tria, nor mal men te o seu go ver -
no ouve não ape nas os em pre sá ri os do se tor, mas
tam bém – e mu i to – os tra ba lha do res, os sin di ca tos,
so bre tu do nes sa área da si de rur gia.

Há cer ca de 40 dias, a Di re ção da Con fe de ra ção 
Na ci o nal dos Me ta lúr gi cos – que se faz pre sen te aqui
na pes soa do seu Pre si den te, o Sr. He i gui ber to Gu i ba 
Del la Na var ro, que, jun ta men te com ou tros dois di re -
to res, es te ve, hoje, no ga bi ne te do Pre si den te Ra mez
Te bet – es te ve no Mi nis té rio do De sen vol vi men to,
Indús tria e Co mér cio Exte ri or, quan do teve opor tu ni -
da de de con ver sar com o seu Se cre tá rio Exe cu ti vo.
Mas, na que la oca sião, o pe di do fe i to re fe ria-se a uma
au diên cia com o Mi nis tro do De sen vol vi men to, Indús-
tria e Co mér cio Exte ri or e com o Mi nis tro de Re la ções 
Exte ri o res.

Ava li am os tra ba lha do res que, para que haja um
efe ti vo diá lo go com os Esta dos Uni dos e com a União
Eu ro péia, faz-se ne ces sá rio que haja o in te res se e a
par ti ci pa ção não ape nas dos em pre sá ri os. É mu i to
im por tan te que o Insti tu to Bra si le i ro de Si de rur gia
seja ou vi do pelo Go ver no.

Mi nis tro Sér gio Ama ral, per gun to: em que me di -
da V. Exª vê com bons olhos a pos si bi li da de de par ti ci -
pa ção, nas re u niões de tra ba lho, dos três la dos en vol -
vi dos, qua is se jam o Go ver no, por in ter mé dio do Mi-
nis té rio de V. Exª, o se tor em pre sa ri al e tam bém os
tra ba lha do res?

A Con fe de ra ção Na ci o nal dos Me ta lúr gi cos é fi-
li a da à CUT, e o Sin di ca to dos Me ta lúr gi cos de Vol ta
Re don da é li ga do à For ça Sin di cal. Falo em nome de
to dos os tra ba lha do res, para que pos sam ser con vi -
da das a en ti da des li ga das à CUT e à For ça Sin di cal,
jun ta men te com as de ma is cen tra is sin di ca is bra si le i -
ras, no sen ti do de que es sas de ci sões se jam to ma das 
vi san do ao in te res se de to dos.

Hou ve uma evo lu ção no tá vel na pro du ti vi da de
dos tra ba lha do res no se tor si de rúr gi co. Bas ta as si na lar 
que, em 1991, a pro du ção de to ne la das por ho-

mem/ano era de 188 e, no ano de 2000, de 470. De
1996 para 2000, hou ve um acrés ci mo sig ni fi ca ti vo do fa-
tu ra men to por em pre ga do de US$142 mil para US$159
mil. Se, em 1996, ha via 65.227 em pre ga dos no se tor si-
de rúr gi co, em 2000 eles eram ape nas 50.365, mas com
um alto cres ci men to de pro du ti vi da de.

Obvi a men te, os tra ba lha do res es tão mu i to in te -
res sa dos em ver a in dús tria si de rúr gi ca na ci o nal mais
for ta le ci da, com uma ma i or par ti ci pa ção dos tra ba lha -
do res nas de ci sões, in clu si ve vi san do ao cres ci men to 
das opor tu ni da des de em pre go no se tor, ain da mais
por se tra tar de um se tor bas tan te es pe ci a li za do,
onde, por ser alta a pro du ti vi da de, a re mu ne ra ção,
ain da que mu i to mais ba i xa no Bra sil do que nos Esta-
dos Uni dos e na União Eu ro péia, é re la ti va men te
mais alta do que a en con tra da em ou tros seg men tos
da eco no mia bra si le i ra.

A prin ci pal per gun ta que for mu lo a V. Exª, Sr. Mi-
nis tro Sér gio Ama ral, diz res pe i to à pos si bi li da de con-
cre ta de con vi dar es sas cen tra is sin di ca is e seus res-
pec ti vos sin di ca tos para par ti ci pa rem do diá lo go so-
bre as me di das que o Go ver no bra si le i ro está ado tan -
do, le van do em con ta a opi nião dos em pre sá ri os.
Tam bém eles gos ta ri am de ser ou vi dos.

O SR. PRESIDENTE (Lú dio Co e lho) – Con ce do
a pa la vra ao Sr. Mi nis tro Sér gio Ama ral.

O  SR.  SÉRGIO AMARAL  –  Mu i to obri ga do,
Sr. Pre si den te.

Agra de ço ao Se na dor Edu ar do Su plicy pela
opor tu na per gun ta.

Na ver da de, não só são bem-vin dos os re pre -
sen tan tes sin di ca is, como nós os con vi da re mos, por-
que, nes sa ques tão, como em ou tras re la ti vas às ne-
go ci a ções co mer ci a is, es tou con ven ci do de que a
pre sen ça dos sin di ca tos é mu i to im por tan te.

Aliás, esse é o es ti lo com o qual o Mi nis té rio do
De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio Exte ri or tem
tra ba lha do, in clu si ve em uma ou tra ques tão que sei
que pre o cu pa mu i tos ilus tres Se na do res aqui pre sen -
tes: as di fi cul da des por que pas sa a in dús tria da avi a -
ção ci vil. O pró prio Mi nis té rio to mou a ini ci a ti va de
con vi dar uma de le ga ção de re pre sen tan tes de vá ri os
sin di ca tos de ae ro viá ri os para es tar pre sen te na dis-
cus são do pro ble ma e para aju dar a en con trar uma
so lu ção. Cer ta men te, o mes mo vale para o se tor si de -
rúr gi co.

Mas, Se na dor Edu ar do Su plicy, eu iria um pou-
co mais além. Como dis se há pou co, es ta mos en tran -
do, tal vez, numa das ma i o res ne go ci a ções da His tó ria 
do Bra sil, para a qual te mos que nos pre pa rar. Esta-
mos tra ba lhan do no Mi nis té rio para isso, não só lu tan -
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do para que se jam to ma das me di das para que haja a
re for ma do sis te ma tri bu tá rio e me lho res con di ções
de fi nan ci a men to, como tam bém bus can do fa zer uma
ava li a ção cu i da do sa do que es sas ne go ci a ções po-
dem re pre sen tar para o Bra sil do pon to de vis ta ma-
cro e co nô mi co, do pon to de vis ta de de ter mi na das ca-
de i as pro du ti vas es pe cí fi cas e tam bém do pon to de
vis ta do em pre go e das po lí ti cas que o Go ver no terá
que ado tar para o tre i na men to de tra ba lha do res, para
o apo io ao ajus ta men to do pro ces so pro du ti vo e dos
tra ba lha do res às mu dan ças que se rão fe i tas, às no-
vas opor tu ni da des de com pe ti ção, à ne ces si da de de
agre gar mais va lor ao pro du to e, por tan to, de in cre -
men tar a pro du ti vi da de, re du zin do os cus tos que exis-
ti rão com uma ex po si ção ma i or da eco no mia.

A esse pro pó si to, tive a opor tu ni da de de con ver -
sar com o re pre sen tan te da CUT pe ran te as ne go ci a -
ções do Mer co sul, an te ci pan do que eu gos ta ria de
con tar com a par ti ci pa ção das re pre sen ta ções sin di -
ca is nas inú me ras con sul tas e ava li a ções que es ta -
mos fa zen do, com o ob je ti vo de ter mos uma idéia um
pou co mais cla ra da qui lo que de ve mos fa zer para que
es sas ne go ci a ções se jam co ro a das de êxi to, isto é,
te nham um im pac to po si ti vo so bre o País e so bre o ní-
vel de em pre go.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Lú dio Co e lho) – Se na dor

Edu ar do Su plicy, V. Exª dis põe de dois mi nu tos para
con tra di tar.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Mi nis tro Sér gio Ama ral, es pe ro, en tão, que essa re u -
nião seja mar ca da; cer ta men te, os re pre sen tan tes
dos tra ba lha do res têm essa ex pec ta ti va. Hoje, o pró-
prio Pre si den te Ra mez Te bet pro cu rou es ti mu lá-los,
para que efe ti va men te ti ves sem esse diá lo go.

Se ria im por tan te que, em to das es sas ne go ci a -
ções in ter na ci o na is, o Go ver no bra si le i ro não ape nas
ti ves se uma pers pec ti va em re la ção àque les que têm
a pro pri e da de do ca pi tal, das gran des em pre sas, mas
tam bém aten tas se para a si tu a ção do ser hu ma no,
dos tra ba lha do res, dos seus di re i tos.

Per gun to a V. Exª: como ob ser va a con tra di ção
de o Go ver no nor te-ame ri ca no pro por ao Bra sil que
ace le re as ne go ci a ções so bre a ins ta la ção da Área
de Li vre Co mér cio das Amé ri cas até o ano de 2005 ao
mes mo tem po em que ba i xa me di das como es sas, de
pro te ção ex tra or di ná ria à sua in dús tria do aço? Eu
gos ta ria que V. Exª nos dis ses se algo so bre esse con-
tras te.

Nos Esta dos Uni dos, mu i tas ve zes se ob ser va o
in te res se das em pre sas de ven der além fron te i ra para

as três Amé ri cas, sem qua is quer bar re i ras al fan de gá -
ri as ou de qual quer na tu re za. Qu e rem aqui ven der
seus bens e ser vi ços, com ca pa ci ta ção tec no ló gi ca e
pro du ti va ex tra or di na ri a men te ma i or, com mu i to ma i -
or eco no mia de es ca la, com fon tes de fi nan ci a men to
a ta xas mu i to mais ba i xas do que as pro vi das no ter ri -
tó rio bra si le i ro. Qu e rem com pe tir nos se to res pú bli cos 
com igual da de de par ti ci pa ção jun to às em pre sas na-
ci o na is. No mo men to de par ti ci par de li ci ta ções pú bli -
cas, de se jam im por seu ca pi tal sem qua is quer di fi cul -
da des, mas nem sem pre é esse o pro pó si to, o ob je ti -
vo e a prá ti ca com re la ção ao ser hu ma no. Bas ta as si -
na lar que, nes ta úl ti ma dé ca da, de sen vol veu-se uma
di fi cul da de até para que os se res hu ma nos, bra si le i -
ros e la ti no-ame ri ca nos, in gres sas sem nos Esta dos
Uni dos da Amé ri ca. Ali o fe nô me no que exis te é um
novo muro, aba i xo da fron te i ra dos Esta dos Uni dos,
para o res to da Amé ri ca La ti na.

O SR. PRESIDENTE (Lú dio Co e lho) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, o tem po de V. Exª se es go tou.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Por tan to, nes se sen ti do, per gun to a V. Exª: como o
Go ver no bra si le i ro está ven do essa con tra di ção, em
ter mos de prá ti ca e ob je ti vos, no que diz res pe i to à li-
ber da de para al gu mas ques tões e à fal ta de li ber da de 
e igual da de de di re i tos para os se res hu ma nos nas
três Amé ri cas?

Mu i to obri ga do.

O Sr. Lú dio Co e lho, de i xa a ca de i ra da
pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. o Sr.
Ra mez Te bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Sr. Mi nis -
tro Sér gio Ama ral, V. Exª tem di re i to à tré pli ca, por
dois mi nu tos.

O SR. SÉRGIO AMARAL – Mu i to obri ga do, Sr.
Pre si den te. Se rei rá pi do.

Como men ci o nei em mi nha apre sen ta ção ini ci -
al, in fe liz men te es ta mos ven do que, no mun do de sen -
vol vi do, mu i tos pre gam o que não fa zem.

Assim como os sub sí di os agrí co las e ou tras me-
di das que ou tros pa í ses in dus tri a li za dos ado tam,
acres cen tei à mi nha apre sen ta ção uma ta be la, dan do 
exem plos gri tan tes do pro te ci o nis mo dos pa í ses mais
ri cos. Isso mos tra que, tal vez, hoje, pa í ses como o
Bra sil, a Índia, a Chi na e o Mé xi co es tão mais pre pa -
ra dos para sen tar à mesa das ne go ci a ções do que
pa í ses como os Esta dos Uni dos ou como a União Eu-
ro péia, que in sis tem em pro te ger se to res que não são
mais com pe ti ti vos, que não têm como ser mais com-
pe ti ti vos e re lu tam em adi ar algo ine vi tá vel, que é a
sua pró pria re es tru tu ra ção.
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Por essa ra zão, Se na dor Edu ar do Su plicy, não
va mos co lo car nos sas fi chas em ape nas uma ou ou-
tra mesa do jogo ne go ci a dor. Esta mos cri an do al ter -
na ti vas. Por isso, vi com mu i ta ale gria que con se gui -
mos con clu ir um acor do com o Chi le, que tam bém já
po de ria ter sido con clu í do an tes. Va mos con clu ir um
acor do com o Mé xi co. Na vi a gem à Índia, es ti ve con-
ver san do com o Go ver no in di a no so bre a pos si bi li da -
de de um acor do de li vre co mér cio ou um acor do de
pre fe rên ci as com aque le País. Esta mos ex plo ran do
no vos mer ca dos.

Ba si ca men te, te mos de to mar duas ati tu des que
de pen dem de nós e que po de mos re a li zar: pre ci sa -
mos to mar to das as me di das para as se gu rar a com-
pe ti ti vi da de da eco no mia bra si le i ra e para agre gar
mais va lor aos nos sos pro du tos, o que sig ni fi ca me-
lho res sa lá ri os. Se agre gar mos mais va lor aos nos sos 
pro du tos, ha ve rá uma ma i or re mu ne ra ção e me lho res 
sa lá ri os.

Te mos de con ti nu ar a lu tar, como es ta mos fa zen -
do, para abrir no vos mer ca dos aos nos sos pro du tos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao ilus tre Se na dor José Jor ge.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em
pri me i ro lu gar, res sal to a nos sa ale gria pela pre sen ça
do Sr. Mi nis tro Sér gio Ama ral no Se na do Fe de ral. Tive
a opor tu ni da de de, há até pou co tem po, ter sido seu
Co le ga no Mi nis té rio do Pre si den te Fer nan do Hen ri -
que Car do so, quan do pude ve ri fi car a com pe tên cia e
o es pí ri to pú bli co com que S. Exª está cu i dan do do Mi-
nis té rio do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio
Exte ri or, tão im por tan te para nos so País e cuja con-
du ção é mu i to di fí cil.

Sa be mos que o Bra sil é um País com gran de
po ten ci a li da de no co mér cio ex te ri or, po ten ci a li da de
esta que ain da não é ple na men te exer ci da, vis to que
ain da te mos uma pe que na par ti ci pa ção no mo vi men -
to do co mér cio in ter na ci o nal. Mi nis tro Sér gio Ama ral,
com o tra ba lho de V. Exª à fren te da que le Mi nis té rio,
está ha ven do um gran de es for ço no sen ti do de au-
men tar essa pre sen ça.

Tal vez, por ter mos um gran de mer ca do e por
ser mos um País bas tan te gran de, não há aqui mu i tas
em pre sas, in clu si ve pe que nas e mé di as, que te nham
fe i to no pas sa do gran de es for ço para au men tar a ex-
por ta ção bra si le i ra.

Por tan to, é mu i to im por tan te que esse tra ba lho
seja re a li za do, por que so men te por meio do co mér cio 

ex te ri or o Bra sil pode au men tar sua pro du ti vi da de e
con se guir uma mo e da for te e ne ces sá ria para se dar
con ti nu i da de aos in ves ti men tos no País e tam bém
para fa zer com que os pro du tos im por ta dos se jam
con su mi dos aqui, ba ra te an do, as sim, o pre ço ao con-
su mi dor bra si le i ro.

Mas há um pon to que pre o cu pou mu i to o nos so
Par ti do, o PFL, e o Se na do: as me di das que o Go ver -
no ame ri ca no to mou no sen ti do de pro te ção da sua
in dús tria si de rúr gi ca.

To dos sa be mos que, na re a li da de, o Bra sil fez
um gran de es for ço no sen ti do de mo der ni zar a sua in-
dús tria, que, até há pou co tem po, era es ta tal e que foi
pri va ti za da. Os se to res pri va dos que ad qui ri ram essa
in dús tria fi ze ram gran des in ves ti men tos, au men ta ram 
a pro du ção, a pro du ti vi da de, de tal ma ne i ra que, hoje,
o Bra sil é um par ce i ro im por tan te no mer ca do in ter na -
ci o nal de aços e de pro du tos si de rúr gi cos de uma ma-
ne i ra ge ral. Por tan to, isso nos deu uma gran de pre o -
cu pa ção.

É mu i to im por tan te a pre sen ça de V. Exª. Qu e ro
di zer que, tan to o nos so Par ti do, o PFL, como o Se na -
do Fe de ral es tão so li dá ri os nes sa luta que te mos de
tra var para que pos sa mos com ba ter es sas me di das
pro te ci o nis tas que um gran de país como os Esta dos
Uni dos, com um gran de mer ca do e com um gran de
po der eco nô mi co, está re a li zan do.

É in jus ti fi cá vel que um país com a es tru tu ra eco-
nô mi ca ame ri ca na, com a sua im por tân cia no co mér cio
mun di al, te nha que to mar me di das pro te ci o nis tas. Qu-
an do pa í ses mais po bres, como o Bra sil ou a Argen ti na,
e até mes mo pa í ses me no res, to mam me di das pro te ci -
o nis tas em re la ção ao seu pro du to são acu sa dos de
atra pa lhar, de não es ta rem sen do so li dá ri os com o de-
sen vol vi men to do comér cio in ter na ci o nal.

Então, o que di zer dos Esta dos Uni dos, o país
mais rico do mun do, quan do fe cham o seu mer ca do
por in ter mé dio de me di das que po de ría mos cha mar
de ar bi trá ri as – é ver da de que tem po rá ri as – e fa zen -
do com que os pa í ses que aten dem ao seu mer ca do
de aço fi quem com sua pro du ção en ca lha da, sem ter
como ven dê-la.

Gos ta ría mos de dar essa su ges tão po lí ti ca, por-
que é ques tão téc ni ca e bas tan te com ple xa. São di-
ver sos os pro du tos e as re gras são di fe ren ci a das para
cada um de les, mas es pe ra mos que o Go ver no bra si -
le i ra pos sa, com o o apo io do Con gres so, to mar me di -
das mais du ras, se ne ces sá rio, in clu si ve de re ta li a ção 
dos pro du tos ame ri ca nos ven di dos no Bra sil. Tomo
como exem plo a in dús tria cul tu ral ame ri ca na, que tem
uma pa u ta ex ten sa de ex por ta ção para o Bra sil, e
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tam bém ou tros pro du tos, para que pos sa mos dar um
res pos ta à al tu ra.

Não de se jo fa zer per gun tas, mas ape nas de-
mons trar a nos sa so li da ri e da de, V. Exª con ta com o
nos so Par ti do e com o Se na do Fe de ral na ado ção
des sas me di das, as mais du ras, se ne ces sá rio, para
que o Bra sil pos sa, efe ti va men te, sair a con ten to des-
sa pres são que con si de ra mos ab so lu ta men te des ne -
ces sá ria para um país tão rico e tão po de ro so como
os Esta dos Uni dos.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A pa la vra 

é de V. Exª., Sr. Mi nis tro.
O SR.  SÉRGIO  AMARAL  –  Mu i to obri ga do,

Sr. Pre si den te.
Agra de ço ao Se na dor José Jor ge as pa la vras e

a ex pres são da so li da ri e da de do seu Par ti do. Re gis tro 
a par ti cu lar sa tis fa ção que tive em con vi ver por al gum
tem po com o Se na dor José Jor ge no Mi nis té rio do
Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so. Pude as sis -
tir e, por ve zes, par ti ci par, ain da que mar gi nal men te,
de um de sem pe nho mu i to im por tan te do Mi nis tro à
fren te do Mi nis té rio das Mi nas e Ener gia para en fren -
tar, e com êxi to, a cri se de ener gia que vi ve mos no
ano pas sa do.

Qu e ro agre gar um exem plo às suas pa la vras so-
bre a to tal fal ta de si me tria en tre as na ções mais ri cas
e as mais po bres quan to ao co mér cio in ter na ci o nal.
Há al guns anos, cri ti ca vam-nos por subs ti tu ir im por ta -
ções, cuja fi na li da de era es ti mu lar as in dús tri as nas-
cen tes, aque las que co me ça vam a pro du zir e que
pre ci sa vam de uma le gí ti ma pro te ção.

A que as sis ti mos hoje? A al guns fa tos cu ri o sos.
A União Eu ro péia, há al guns anos, im pôs uma ta ri fa
de 9% ao café so lú vel bra si le i ro, e 2% ou 0% à ex por -
ta ção de café em grão. Qual foi o re sul ta do des sa pro-
te ção? A União Eu ro péia es ti mu lou o flo res ci men to
de uma in dús tria de café so lú vel. E hoje, pa í ses como
a Ale ma nha e a Itá lia têm uma for te e com pe ti ti va in-
dús tria de café so lú vel, que se de sen vol veu sob o am-
pa ro des sa pro te ção, e mais: a União Eu ro péia e es-
ses pa í ses, par ti cu lar men te, sem plan tar um úni co pé
de café, são ex por ta do res do pro du to. Que nome re-
ce be essa ope ra ção? Subs ti tu i ção de im por ta ções.

Os Esta dos Uni dos têm uma ta ri fa ad va lo rem
equi va len te. Tra ta-se de uma ta ri fa es pe cí fi ca, que in-
ci de so bre as nos sas ex por ta ções de suco de la ran ja
em 63%. Qual foi o re sul ta do? Mu i tos pro du to res bra-
si le i ros se vi ram obri ga dos a in ves tir nos Esta dos Uni-
dos, cul ti van do o fru to, es ma gan do e pro du zin do o
suco, para não per der par ce la do mer ca do nor-

te-ame ri ca no. Qual é o nome dis so? Subs ti tu i ção de
im por ta ções.

Por isso men ci o nei – e acre di to nis so – que es-
ta mos co me çan do a vi ver o que é a guer ra eco nô mi ca 
do sé cu lo XXI. Te mos de nos pre pa rar para ela, e é
isso que es ta mos fa zen do.

Agra de ço o seu apo io e a sua so li da ri e da de.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a

pa la vra o pró xi mo in ter pe lan te, o ilus tre Se na dor
Arlin do Por to.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Sem re vi -
são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sr. Mi nis tro, Srªs e
Srs. Se na do res, ini ci al men te, eu gos ta ria de cum pri -
men tar o Mi nis tro Emba i xa dor Sér gio Ama ral pela ex-
po si ção que nos apre sen tou, de mons tran do co nhe ci -
men to, pre pa ro e, so bre tu do, que o Mi nis té rio está em
boas mãos. Os meus cum pri men tos a S. Exª. Tam bém 
gos ta ria de cum pri men tá-lo pelo es for ço que tem fe i to 
no sen ti do de bus car aber tu ra de no vos mer ca dos.

Eu par ti ci pei re cen te men te de um en con tro, de
uma re u nião pre pa ra tó ria de uma mis são que iria à
Chi na e à Índia – te nho a in for ma ção do su ces so que
foi a mis são –, bus can do essa aber tu ra de mer ca do.
Estes de vem ser o gran de ob je ti vo do Bra sil: con quis -
tar al ter na ti vas es tru tu ran do a in dús tria, o pro ces so
de co mer ci a li za ção nes se mer ca do cada vez mais
glo ba li za do, cada vez mais sel va gem, em que só os
mais com pe ten tes con se gui rão so bre vi ver. No pro-
ces so de com pe tên cia, a com pe ti ti vi da de, se gu ra -
men te, está ins ta u ra da.

Pa ra le lo a es sas pa la vras, eu gos ta ria de fa zer
al guns co men tá ri os.

O Sr. Mi nis tro faz re fe rên cia a dis tor ções, de se -
qui lí brio, pro te ção. S. Exª fa lou de ma ne i ra cla ra so bre 
a si de rur gia. Se ria des ne ces sá rio en fa ti zar aqui a im-
por tân cia, para o Bra sil e, de ma ne i ra es pe ci al, para o
Esta do de Mi nas Ge ra is, da si de rur gia. A nos sa ri que -
za, o nos so par que si de rúr gi co, é fru to, em um pri me i -
ro mo men to, da pri va ti za ção e da com pe tên cia da-
que les que usa ram a pri va ti za ção para mul ti pli car
suas em pre sas, en xu gá-las, me lho ran do a qua li da de
e a ad ver si da de dos pro du tos e bus can do mais com-
pe ti ti vi da de. Esse é o mo ti vo de hoje ser mos tão com-
pe ti ti vos.

Mas fi cam al gu mas dú vi das em re la ção ao mo-
men to que es ta mos vi ven do, es pe ci al men te quan to
às quo tas fi xa das pe los Esta dos Uni dos. 

Fa zen do uma pa ra le lo en tre 2000 e 2001, as
quo tas, apa ren te men te, são su fi ci en tes para o Bra sil,
mas se ria uma ilu são ima gi nar que o mer ca do in dus -
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tri al bra si le i ro iria se con for mar em ape nas re pe tir
quan ti da de de pro du to ex por ta do, sem pen sar no
cres ci men to. E mais do que isso, as mu dan ças uni la -
te ra is, na tu ral men te, pre ju di cam e de ses ta bi li zam de-
ter mi na dos se to res, pro vo can do es sas dis tor ções.

Sr. Mi nis tro, tudo isso foi mu i to bem ex pli ca do;
mas eu gos ta ria de so li ci tar a V. Exª que, de ma ne i ra
di dá ti ca e pe da gó gi ca, sa nas se as dú vi das de al guns
dos que aqui es ta mos e, quem sabe, de mi lha res de
pes so as que es tão as sis tin do à ex po si ção de V. Exª.

É di fí cil com pre en der que os Esta dos Uni dos e a
União Eu ro péia to mem uma de ci são pro te ci o nis ta e
cri em ta xas, au men tem im pos tos, com o ob je ti vo ex-
clu si vo de pre ser var os seus mer ca dos e di fi cul tar a
im por ta ção.

O que es ta rá pen san do o em pre sá rio, o pro du -
tor ru ral, o agro in dus tri al bra si le i ro? Eles vêm seus
pro du tos, a todo mo men to, se rem im pe di dos de par ti -
ci pa ção no mer ca do, e nós, bra si le i ros, ao abrir mos
nos sos mer ca dos, nos sas fron te i ras, en fren ta mos
uma si tu a ção de fal ta de com pe ti ti vi da de. Cito o
exem plo do le i te, que se en con tra, no va men te, num
pro ces so gra ve em re la ção à ati vi da de pe cuá ria le i te i -
ra, cuja im por tân cia se deve, pre ci pu a men te, ao nú-
me ro con si de rá vel de pro du to res que dele so bre vi -
vem num pro ces so qua se que de sub sis tên cia 

Para o pro du tor, é di fí cil com pre en der as re gras
im pos tas aos pro du tos bra si le i ros. V. Exª ci tou a la ran -
ja e o café. So mos im pe di dos de ex por tar esse pro du -
to de ma ne i ra cla ra e abran gen te, agre gan do va lo res.
E fico tris te quan do o Bra sil fica ape nas co me mo ran -
do a ex por ta ção de to ne la das. É im por tan te, sim, ex-
por tar mos to ne la das, mas mais im por tan te é po der -
mos, quem sabe, ex por tar qui los, gra mas com va lor
agre ga do, me lho ran do o va lor da mão-de-obra e do
pro du to e al can çan do mais com pe ti ti vi da de.

É di fí cil para quem está do ou tro lado. Não é
com pre en sí vel que o nos so fran go, para che gar a Eu-
ro pa, seja ta xa do em 27%. O fumo tam bém, para al-
can çar o mer ca do eu ro peu e o ame ri ca no, re ce be
uma so bre ta xa su pe ri or a 300%. Enfim, qual é a vi são 
do Mi nis tro em re la ção a isso? Por que o Bra sil não
pode par ti ci par ati va men te, es pe ci al men te o se tor
agrí co la, quan do sa be mos dos gran des sub sí di os
con ce di dos a pro du to res de pa í ses eu ro pe us e ame ri -
ca nos?

Não de fen do sub sí dio para os pro du to res bra si -
le i ros, até por que a re a li da de bra si le i ra não per mi te
que isso ocor ra. De que for ma po de re mos ser com pe -
ti ti vos? Qu an do me re fi ro à agri cul tu ra, não es tou me
des vi an do do tema em de ba te. Por que as re gras são
tão di fe ren tes? O que po de mos fa zer para que elas

se jam igua is, ou seja, para que os nos sos pro du tos
pri má ri os ou in dus tri a li za dos pos sam, no mer ca do
mun di al, ser re gi dos pe las mes mas re gras que a dos
pro du tos vin dos do ex te ri or?

V. Ex.ª tem de mons tra do em pe nho em fa zer
cres cer o nos so sal do na ba lan ça co mer ci al. Na tu ral -
men te,  essa  é  uma  pre o cu pa ção  do  Go ver no,   de
V. Exa e de to dos os bra si le i ros, pois sa be mos que, se
não ex por tar mos, ha ve rá re du ção de con su mo no
mer ca do in ter no.

Esta mi nha pon de ra ção ob je ti va é no sen ti do de
va lo ri zar ain da mais a fala de V. Ex.ª .

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a

pa la vra V. Exª, Sr. Mi nis tro.
O  SR.  SÉRGIO  AMARAL – Mu i to obri ga do,

Sr. Pre si den te.
Tam bém agra de ço mu i to ao Se na dor Arlin do

Por to, com quem tive, igual men te, a ale gria de con vi -
ver, quan do V. Exª foi Mi nis tro, na mi nha pas sa gem
an te ri or pelo Mi nis té rio. Assis ti – e gos ta ria de re gis -
trar isso tam bém – ao iní cio de uma gran de vi ra da que
es ta mos dan do na agri cul tu ra, hoje. Na ver da de, o
Bra sil e a Argen ti na são os ma i o res ex por ta do res de
pro du tos agrí co las. Não ape nas au men ta mos a pro-
du ção na ci o nal  es ta mos ten do con di ções de ofe re cer 
aos nos sos tra ba lha do res ali men tos a pre ços al ta -
men te com pe ti ti vos , mas so mos gran des ex por ta do -
res, ge ran do, as sim, em pre go.

V. Exª as si na lou um pon to in te i ra men te re le van -
te, ao di zer que es ta mos vi ven do o mo men to do pro-
te ci o nis mo. Isso se nota nas mais di fe ren tes di re ções, 
nos mais di fe ren tes pa í ses com re la ção aos di ver sos
pro du tos. O aço é um exem plo, mas há ou tros. E a pri-
me i ra me di da que te mos que to mar é pro te ger os
nos sos pro du to res da con cor rên cia des le al, como co-
me ça mos a fa zer em re la ção ao aço – e fa re mos
mais, como eu já dis se – e como es ta mos fa zen do em
re la ção ao le i te, que é ob je to de um acor do de pre ços
com o Mer co sul, o que nos dá al gum tra ba lho, mas
que, evi den te men te, é jus ti fi ca do.

Entre tan to, te mos de fa zer mais. Cer ta men te
uma das pri o ri da des é, cer ta men te, uma luta con tra o
pro te ci o nis mo. Esta mos fa zen do isso jun ta men te com
um con jun to im por tan te de pa í ses, so bre tu do os
emer gen tes, como são cha ma dos hoje os de ma i or
de sen vol vi men to re la ti vo, como Chi na, Índia, Rús sia,
Áfri ca do Sul e Argen ti na, pa í ses que, com mu i to es-
for ço, tor na ram-se com pe ti ti vos e hoje re i vin di cam o
di re i to le gí ti mo de ex por tar para con su mi do res nos
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pa í ses mais ri cos. E é isso que va mos fa zer em to das
as me sas ne go ci a do ras.

Ago ra, não bas ta fa zer só isso. V.Exª to cou num
pon to que, para mim, é pri o ri tá rio. Vivi re cen te men te a
ex pe riên cia in ten sa e in te res san te como Pre si den te
da Asso ci a ção dos Pa í ses Pro du to res de Café, quan-
do era Emba i xa dor em Lon dres. Os pre ços do café
che ga ram, nos úl ti mos anos, ao seu va lor mais ba i xo.
Se gun do al gu mas es ta tís ti cas, atin gi ram um va lor se-
me lhan te ao dos anos de 1930.

O pre ço do café não é iso la do. Vá ri as ou tras
com mo di ti es ti ve ram tam bém uma lon ga de pre ci a -
ção, e por quê? Por que exis te um nú me ro mu i to ma i or 
de pro du to res hoje. Infe liz men te, al guns es ti mu la dos
pelo Ban co Mun di al, que, em vez de es tar en co ra jan -
do os pro du to res a agre gar va lor, os in duz a pro du zir
mais. E, as sim, a uma con cor rên cia pre da tó ria en tre
es ses pa í ses. Ou fa ze mos um es for ço, em vá ri as
com mo di ti es, de mi grar pro gres si va men te da ex por -
ta ção do pro du to in na tu ra para o pro du to in dus tri a li -
za do e pro ces sa do, ou va mos de i xar de re ce ber uma
re mu ne ra ção me lhor pelo nos so pro du to.

Vi, com gran de sa tis fa ção, nes sa re cen te vi a -
gem à Chi na, a ini ci a ti va do Pre si den te da Co o pe ra ti -
va de Café de Gu a xu pé, que foi à Chi na a meu pe di do. 
Ele man te ve uma lon ga con ver sa com o re pre sen tan -
te da Fe de ra ção do Café da Co lôm bia, que tam bém
foi con vi da do a ir lá por nós. E de ci di ram jun tos, com o
apo io do Go ver no bra si le i ro e da Co lôm bia, pro mo ver
o café na Chi na, exa ta men te para abrir no vos mer ca -
dos. Mas não bas ta abrir mais mer ca do para ex por tar
com mo di ti es, é pre ci so tam bém ter mos mer ca do
para ven da de café di re ta men te no va re jo, por que é aí
que está a par te ma i or do lu cro. É en trar nos ca na is
de dis tri bu i ção, é fa zer par ce ri as com o lado chi nês
para que eles pos sam pro ces sar uma par te do café,
lá, e as sim pos sam au men tar a sua agre ga ção de va-
lor e, por con se guin te, a sua re mu ne ra ção. Con si de ro
agre ga ção de va lor um dos pon tos pri o ri tá ri os da po lí -
ti ca de ex por ta ção. Não bas ta ex por tar mais; pre ci sa -
mos ex por tar me lhor. Além de ex por tar me lhor, é pre-
ci so ha ver um es for ço para re mo ver ou re du zir subs-
tan ci al men te as bar re i ras aos nos sos pro du tos.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do a

pa la vra ao ilus tre Se na dor Ro ber to Sa tur ni no. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao ilus tre Se na dor Pe dro Si-

mon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Sem re vi -

são do ora dor.) – Sr. Mi nis tro, aten to às ex po si ções de
V. Exª e de seu Co le ga, que dis cor reu so bre o mes mo

as sun to nes te ple ná rio, fá cil de com pre en der a pre o -
cu pa ção des ta Casa em bus car es cla re ci men tos jun-
to a pes so as que pos sam ofe re cê-los, exa ta men te
um as sun to tão po lê mi co e com ple xo e que pre o cu pa
a nós to dos, pe los fa tos que es tão acon te cen do e
pelo que sim bo li zam em ter mos de fu tu ro com re la -
ção ao co mér cio in ter na ci o nal.

Sou dos que acham que o mun do vive um mo-
men to mu i to de li ca do. Sou da que les que acham que o
Pre si den te ame ri ca no – cabe a nós res pe i tar a de ci -
são ame ri ca na, é cla ro – ado ta um es ti lo que nos de i -
xa per ma nen te men te pre o cu pa dos pela im pro vi sa -
ção de suas de ci sões. Fi ca mos com a in ter ro ga ção
de como ele po de rá ado tar esta ou aque la me di da
nes ta ou na que la ques tão. Ele ter a co ra gem, como
teve, de não as si nar o Pro to co lo de Kyo to, que sim bo -
li za va uma luta mun di al a fa vor do meio am bi en te, não
as si nar já era um ges to re al men te de li ca do de ser
ace i to. Ele po de ria re le gar, de i xar pas sar o tem po,
mas não, dis se que não as si na va; e dis se que não as-
si na va por que in te res sa va para ele, Pre si den te ame-
ri ca no, era mu i to mais im por tan te a pro du ção in dus tri -
al ame ri ca na do que o pro ble ma do meio am bi en te da
hu ma ni da de. Te mos que nos pre pa rar – o mun do in te -
i ro – como está fa zen do, ao que me cons ta, a União
Eu ro péia, para a ação do Pre si den te Bush. Fico me
in da gan do: o Go ver no bra si le i ro – V. Exª re fe re, re fe re
bem, e seu an te ces sor tam bém – não re cor reu à
OMC com uma que i xa for mal con tra as po si ções
ame ri ca nas e con tra a pró pria União Eu ro péia. Foi fe i -
to um sis te ma de con sul ta. Nós sa be mos que o Pre si -
den te ame ri ca no não guar da nem pre o cu pa ção com
a ele gân cia no que tan ge à con sul ta. Isso vai le var um
ano, um ano e meio tal vez para ter a res pos ta. 

Antes de vir para cá, a mi nha as ses so ria con sul -
tou a im pren sa e to dos os se to res os mais va ri a dos
para ver se ha via al gu ma no tí cia, al gum in dí cio da
res pos ta ame ri ca na a nos sa con sul ta. Não há uma
pa la vra. Ela caiu no va zio lá jun to aos nos sos ir mãos
do nor te. 

A pri me i ra per gun ta é exa ta men te esta: V. Exª
diz ”va mos usar de to dos os me i os ne ces sá ri os, à
me di da que avan ça o tem po“. Mas será que a essa al-
tu ra já não era de se fa zer o re cur so à OMC? A Lei
Kan dir de so ne rou os pro du tos semi-ela bo ra dos, ao
con trá rio do que pre ten deu o Cons ti tu in te de 1988;
hoje es ses pro du tos na si de rur gia res pon dem por 75%
das nos sas ex por ta ções. Não é hora de o Go ver no al-
te rar essa ori en ta ção e bus car di ver si fi car os nos sos
par ques in dus tri a is? Eu me lem bro que na épo ca fui
dos Par la men ta res que di ver giu e di ver giu de fren te do
Sr. Kan dir, so bre a lei, achan do que tí nha mos que par-
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tir para di ver si fi car nos sa pro du ção e so fis ti car a ex por -
ta ção dos nos sos pro du tos, e não como es ti mu la va a
Lei Kan dir, a ex por ta ção dos semi-ela bo ra dos. La men -
ta vel men te foi o que acon te ceu. Não é hora de o Go-
ver no al te rar essa ori en ta ção e bus car mos, re pi to, di-
ver si fi car nos sos par ques in dus tri a is? 

Uma afir ma ti va in te res san te de ser ana li sa da: o
pen sa dor so ció lo go por tu guês Bo a ven tu ra de Sou sa
San tos dis se que a so bre ta xa dos Esta dos Uni dos
con tra o aço bra si le i ro foi de ci di da quan do o go ver no
nor te-ame ri ca no ne go ci ou com o Con gres so a con-
ces são de mais ver bas para o or ça men to mi li tar. Pelo
que se sabe, o lobby da in dús tria si de rúr gi ca ame ri -
ca na é um dos mais for tes do mun do. Essa in for ma -
ção é ver da de i ra? V. Exª tem al gu ma in for ma ção nes-
se sen ti do? O go ver no nor te-ame ri ca no é con tra di tó -
rio: in sis te com o Bra sil para cri ar a Área de Li vre Co-
mér cio das Amé ri cas – Alca – in sis te, pres si o na, qua-
se co a ge e, ao mes mo tem po, toma me di das de pro-
te ção ex tra or di ná ria para sua in dús tria si de rúr gi ca.
Como o Go ver no bra si le i ro en ca ra essa con tra di ção
do go ver no ame ri ca no?

No bre Mi nis tro, o Bra sil fez um es for ço imen so
para aper fe i ço ar a sua pro du ção de aço, um es for ço
sig ni fi ca ti vo foi fe i to. Di mi nu í mos o nú me ro das nos-
sas in dús tri as de 34 para cer ca de 16, me lho ra mos
nos sa tec no lo gia, nos aper fe i ço a mos; um nú me ro
mu i to gran de de mão-de-obra foi dis pen sa da em fun-
ção des sa mo der ni da de, pes so as ga nha ram o de-
sem pre go para que nós, com os dez mi lhões que fo-
ram apli ca dos na in dús tria de aço, ti vés se mos con di -
ções de com pe tir em âm bi to na ci o nal e in ter na ci o nal. 

A res pos ta é esta: de re pen te, não mais que de
re pen te, o ame ri ca no toma a de fe sa de seu aço. A Eu-
ro pa toma uma po si ção em de fe sa do seu e, a essa al-
tu ra, são 16 mi lhões de to ne la das de aço de ter mi nan -
do a ba i xa do pre ço do me tal. O pro du tor de aço bra si -
le i ro en fren ta a di mi nu i ção das suas ven das para os
Esta dos Uni dos e a con cor rên cia des se aço que pode
ser com pra do pela in dús tria bra si le i ra a um pre ço
mais ba ra to por que é algo su pér fluo hoje no mun do. 

Sei que a po si ção do Go ver no bra si le i ro é de li -
ca da. As in dús tri as de au to pe ças gos ta ri am de im por -
tar esse aço mais ba ra to. Que se dane a in dús tria bra-
si le i ra! As in dús tri as que ne ces si tam do aço e têm
uma ofer ta in ter na ci o nal de pre ço in fe ri or acham que
é óti mo. Mas a nós pa re ce que ga ran tir o Bra sil como
um gran de pro du tor de aço é algo sig ni fi ca ti vo. Fico
pen san do, no bre Mi nis tro, é ver da de que a Chi na tem
1 bi lhão e 400 mi lhões de ha bi tan tes; pro duz uma
quan ti da de exa ge ra da de aço, 130 mi lhões de to ne la -
das, e o con so me todo pra ti ca men te. A pro du ção de

aço do mun do só não vai à im plo são to tal por que a
Chi na con so me todo o aço que pro duz. Será que não
era para ca mi nhar mos tam bém nes se sen ti do?

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Pe dro Si mon...

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Ter mi nei, 
Sr. Pre si den te! Mu i to obri ga do pela gen ti le za.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra V. Exª.

O SR. SÉRGIO AMARAL – Mu i to obri ga do, Se-
na dor Pe dro Si mon. V. Exª abor da um con jun to de
ques tões de ex tre ma re le vân cia. Gos ta ria de co me -
çar pela pri me i ra de las: o que po de mos fa zer di an te
de um ato, uma de ci são do go ver no nor te-ame ri ca no
que não só é jus ti fi ca do como pode-se di zer tam bém
– se é que este seja um cri té rio do co mér cio – in jus to.
Te mos um gran de de sa fio, Se na dor, que é o de con ti -
nu ar lu tan do pela com pe ti ti vi da de, bus car de for ma
di ria opor tu nis ta to dos os mer ca dos exis ten tes para
nos sos pro du tos e tra ba lhar jun to com os pa í ses que
tam bém es tão sen do pre ju di ca dos e de se jam re du zir
ou, se pos sí vel, aca bar com o pro te ci o nis mo.

Mu i tos de nos sos vi zi nhos es tão an si o sos para
ne go ci ar um acor do he mis fé ri co de li vre co mér cio, di-
zem es tar dis pos tos a abrir seus mer ca dos. Pen so
que te mos que pa gar para ver. Se não es ti ve rem dis-
pos tos a co lo car so bre a mesa as re a is ques tões, não
ha ve rá ne nhu ma ra zão e ne nhum cons tran gi men to
em di zer que o acor do não nos ser ve.

O que noto, Se na dor, e isso é mu i to cu ri o so e po-
si ti vo para o País, é que pa re ce que os Esta dos Uni dos 
es tão me nos pre pa ra dos ou mais te me ro sos do que
nós. Vivi uma ex pe riên cia mu i to in te res san te, e tam-
bém po si ti va para o País, ao ser ne go ci a dor de co mér -
cio na Ro da da Uru guai e ha ver par ti ci pa do do lan ça -
men to de uma nova ro da da de ne go ci a ções em Ca tar.
E era ou tro Bra sil. Na Ro da da Uru guai nós tí nha mos
uma po si ção uni ca men te de fen si va; te mía mos mu i to
abrir cer tas áre as de nos so mer ca do à con cor rên cia
es tran ge i ra; te mía mos na área de têx te is. E eu me lem-
bro que mu i tos dos re pre sen tan tes, in clu si ve da in dús -
tria de têx te is, fo ram a Ge ne bra di zer que não po di am
fe char o acor do por que su cum bi ri am, não so bre vi ve ri -
am à con cor rên cia ex ter na. Pois bem, a in dús tria têx til
in ves tiu tam bém US$8 bi lhões e hoje não só é ex por -
ta do ra, mas tam bém é al ta men te com pe ti ti va. O País
pas sou por uma gran de trans for ma ção.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Um dos
ho mens que con tri bu í ram mu i to para isso está sen ta -
do ali. É o Se na dor de Mi nas Ge ra is, José Alen car.
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O SR. SÉRGIO AMARAL – É ver da de. É um
exem plo e uma ilus tra ção des se gran de es for ço do
se tor pro du ti vo bra si le i ro, que nes sa dé ca da vi rou o
jogo, in ves tiu, tra ba lhou, au men tou a pro du ti vi da de e
hoje é com pe ti ti vo. Por isso o Bra sil pôde ter ou tra
pos tu ra no Qa tar.

Nós que re mos um acor do equi li bra do; nós que-
re mos que as re gras de co mér cio pre ser vem os le gí ti -
mos in te res ses nos sos, que a agri cul tu ra es te ja ple-
na men te sob o am pa ro das re gras de co mér cio, e não
fora, como era até há pou co. Te mos que lu tar para
isso e é o que es ta mos fa zen do.

Eu gos ta ria de di zer a V. Exª, Se na dor, que nós
es ta mos con sul tan do os Esta dos Uni dos so bre a área
de aço. Essas con sul tas têm um pra zo, que se es go ta
em 4 de ju lho. A par tir des sa data, nós de ci di re mos,
jun ta men te com o se tor pro du ti vo, com a in dús tria si-
de rúr gi ca, se re cor re re mos, ou não, ao me ca nis mo
de so lu ção de con tro vér si as da OMC. Eu sou fa vo rá -
vel que sim. Não, tal vez, tan to pela mag ni tu de do pre-
ju í zo, por que a per da que teve a in dús tria si de rúr gi ca
bra si le i ra é de 12%, en quan to mu i tos dos que ex por -
tam para os Esta dos Uni dos, in clu si ve a União Eu ro -
péia, ti ve ram uma per da de 40%, 50% ou 60%. O que
mais im por ta não é a per da, por que a ex pec ta ti va é
gran de; o que mais im por ta é de i xar fir me, cla ra, a
nos sa re je i ção à vi o la ção das re gras de co mér cio. É
mais uma ques tão de prin cí pio, e, es tou con ven ci do,
de ve mos lu tar por ela.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Pe dro Si mon, V. Exª tem dois mi nu tos para ré pli ca.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mu i to
obri ga do pela ge ne ro si da de.

Agra de ço as in for ma ções de V. Exª, Sr. Mi nis tro.
Con si go en ten der a pre o cu pa ção do Go ver no. A po lí -
ti ca de co mér cio in ter na ci o nal é tão com ple xa e tão
di fí cil que o Go ver no bra si le i ro, no meio da ba ta lha,
está pro cu ran do en con trar um ca mi nho pelo qual
pos sa se guir.

Em re la ção aos Esta dos Uni dos, ti ve mos o pro-
ble ma do suco de la ran ja, que V. Exª co nhe ce tão
bem. É ver da de que, se os Esta dos Uni dos não ti ves -
sem to ma do pre ca u ções, o Bra sil se ria pra ti ca men te
o for ne ce dor ab so lu to de suco de la ran ja para aque le
país. Eles re a gi ram, e sa be mos como. Qu an do ha via
um tem po ral, ou al gu ma ca la mi da de na Fló ri da, a pri-
me i ra re a ção dos pro du to res bra si le i ros de la ran ja
era: “Opa! Va mos ven der mais”! Mas a se gun da era:
“Mas eles vão pro du zir me nos e nós é que va mos pa-
gar o pre ço de eles es ta rem pro du zin do me nos”.

Hou ve o caso do ál co ol etí li co. Qu an do eu era Mi-
nis tro da Agri cul tu ra, o Emba i xa dor ame ri ca no me pro-
cu rou, di zen do que ti nha uma gran de no tí cia: os ame ri -
ca nos que ri am adi ci o nar ál co ol à ga so li na; con se -
qüen te men te, o Bra sil se ria um gran de for ne ce dor. Qu-
e ri am sa ber da pos si bi li da de de au men tar mos in co -
men su ra vel men te a nos sa pro du ção de cana-de-açú-
car e ven der o ál co ol para eles. Achei óti mo, por que era
um mer ca do que se abria. Então o Emba i xa dor me dis-
se: “Com pra mos o ál co ol e pa ga mos com mi lho pro du -
zi do nos Esta dos Uni dos“. Eu dis se ao Emba i xa dor
que eles po di am fi car com o ál co ol de les e nós plan ta -
ría mos o nos so mi lho. Na ver da de, eles to ma ram as
me di das para res trin gir a com pra de nos so ál co ol.

Há o pro ble ma do açú car, que V. Exª co nhe ce
me lhor do que nin guém, do fumo – que rem ga ran tir a
pro du ção de les –, da car ne de fran go – eles to ma ram
uma sé rie de me di das para res guar dar o pro du to de-
les –, da car ne su í na, da car ne bo vi na; das fru tas e
dos ve ge ta is. Os pro du to res nor des ti nos me di zi am
que olha vam com vi bra ção, no vale do São Fran cis co,
a pro du ção de fru tas que pode su prir o mer ca do ame-
ri ca no, mas não ima gi na vam a sé rie de obs tá cu los
que te ri am de en fren tar. Então, essa é uma po lí ti ca
ofi ci a li za da dos gran des pro du to res. 

Pen so com toda a sin ce ri da de, meu no bre Mi-
nis tro, que nós bra si le i ros te mos de nos unir e li de rar
um seg men to na de fe sa da pro du ção in ter na ci o nal,
que não pode ser do mi na da pe las gran des na ções. Em
ou tras pa la vras, atu al men te o ame ri ca no dá as re gras:
”Isso é meu, isso eu pro du zi rei, você pro du zi rá ou tra
co i sa“. Acre di to que exis tem nor mas in ter na ci o na is.

Pen so que V. Exª com pre en deu, Sr. Mi nis tro.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Sr. Mi nis -

tro Sér gio Ama ral, tem V. Exª a pa la vra, por dois mi nu -
tos, para a tré pli ca.

O SR. SÉRGIO AMARAL – Mu i to obri ga do, Se-
na dor Pe dro Si mon. Eu só que ria com ple men tar a res-
pos ta à per gun ta an te ri or di zen do que es ta mos con du -
zin do tan to a ques tão das me di das in ter nas quan to a
das ne go ci a ções ex ter nas di a lo gan do com o se tor pro-
du ti vo. Acre di ta mos que te mos de le var em con ta, em
to dos os mo men tos, as di fe ren tes ver ten tes do se tor
pro du ti vo. E, jun to com o IBS, ava li a mos a con ve niên -
cia de par tir de ime di a to para uma ação pe ran te o me-
ca nis mo de so lu ção de con tro vér si as da OMC.

Entre tan to, exis te cer ta he si ta ção de al guns in-
dus tri a is em fazê-lo já, vis to que mu i tos de les têm
par ce ri as e usi nas si de rúr gi cas nos Esta dos Uni dos e
acre di tam, não sei se com ra zão ou não, que se ria
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pos sí vel, me di an te a ne go ci a ção e as con sul tas em
cur so, re du zir um pou co a ex ten são da sal va guar da
ame ri ca na.

Agra de ço mu i to a lem bran ça do pro ble ma do ál-
co ol, Se na dor Pe dro Si mon, e apro ve i to para dar-lhe
uma no tí cia mu i to po si ti va, que é o fato de que exis-
tem hoje mu i tas pos si bi li da des de ou tros pa í ses se-
gui rem o exem plo pi o ne i ro do Bra sil em re la ção a
esse pro gra ma. Isso me im pres si o nou numa vi si ta à
Índia, onde fui re ce bi do pelo Pri me i ro-Mi nis tro in di a -
no, que me fez um úni co co men tá rio du ran te toda a
con ver sa que ti ve mos: a im por tân cia que ele atri bui
ao pro gra ma de ál co ol, à sua in tro du ção na Índia e
seu de se jo de fa zer uma par ce ria com o Bra sil. É uma
no tí cia po si ti va. Va mos pro mo ver, tam bém, o de sen -
vol vi men to tec no ló gi co do pro gra ma do ál co ol para di-
e sel, que é a pre fe rên cia de les. Abre-se um mer ca do
im por tan te para a ex por ta ção de equi pa men tos bra si -
le i ros para des ti la ri as de ál co ol, o que não é um fato
iso la do na Índia. Na Chi na exis te in te res se, no Ja pão
está sen do con si de ra do e na Ca li fór nia, nos Esta dos
Uni dos, co me ça a ser im plan ta do. Por tan to, o que fi-
ze mos há 30 anos está sen do per ce bi do como um ca-
mi nho im por tan te pela co mu ni da de in ter na ci o nal e,
cer ta men te, vai nos be ne fi ci ar. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, ob ser vo, com ale gria, que esta ses-
são está trans cor ren do mu i to bem. Há, ape nas, 10
mi nu tos de atra so. Qu e ro cum pri men tar a Casa por
este fato.

Con ce do a pa la vra ao ilus tre Se na dor Jef fer son
Pé res.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM.
Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Mi nis tro, ape sar de ser
um Se na dor da Opo si ção, devo cum pri men tar o Go-
ver no bra si le i ro pela for ma ma du ra como está en ca -
ran do a ques tão das sal va guar das ame ri ca nas, sem
emo ci o na lis mo, sem a vo ci fe ra ção que nos ni ve la ria a
re pu bli que tas.

O Go ver no ame ri ca no pode apli car as me di das
que en ten der ne ces sá ri as em de fe sa do que en ten -
dam seja dos in te res ses ame ri ca nos. A nós cabe ace-
i tá-las, ou ne go ciá-las ou re ta liá-las no fó rum ade qua -
do. Po de mos e de ve mos ser mu i to al ti vos e fir mes
sem ser mal-edu ca dos e ter ce i ro-mun dis tas. O Bra sil
já pas sou des sa fase e tem novo sta tus, cre io eu.

Sr. Mi nis tro, con cor do com V. Exª quan do diz
que o Bra sil nem foi, a ri gor, mu i to afe ta do. As me di -
das apli ca das em re la ção ao aço bra si le i ro são me-
nos du ras do que as apli ca das em re la ção ao aço da
União Eu ro péia. No caso dos semi-aca ba dos, a cota
dos 2,5 mi lhões de to ne la das está até aci ma das ex-
por ta ções bra si le i ras nos úl ti mos três anos, ape nas

im pe din do-nos de ex pan di-las tal vez no pró xi mo ano,
como se es pe ra va. Mas, como V. Exª bem dis se, tra-
ta-se de uma ques tão de prin cí pi os, vai con tra a onda
be né fi ca de li be ra li za ção in ter na ci o nal. 

Os Esta dos Uni dos dão um pés si mo exem plo ao
mun do, pro vo can do re pre sá li as como ago ra aca ba de
to mar a União Eu ro péia. Esse é um re tro ces so, sem
dú vi da.

Cre io que o Go ver no bra si le i ro está ne go ci an do
den tro do pra zo ain da, para ten tar re du zir essa me di -
da, e faz mu i to bem. Se for o caso e se o go ver no
ame ri ca no re al men te vi o lou as re gras da OMC, de ve -
mos ir àque la or ga ni za ção, se for ne ces sá rio. Cre io
que a úl ti ma me di da a ser ado ta da, Sr. Mi nis tro – e
gos ta ria de ou vir sua opi nião a res pe i to –, se ria ele var 
as ta ri fas do nos so aço. É uma ques tão de prin cí pi os,
não de ve mos em bar car nes sa, pois cre io que ha ve ria
a vol ta de um mer ca do ca ti vo, uma re ser va de mer ca -
do para um se tor da in dús tria na ci o nal. Por tan to, essa
é a úni ca ati tu de que o Go ver no Bra si le i ro não de ve ria
to mar. A fa zer isso, se ria me lhor nos de sem pe nhar mos 
na re du ção do cus to Bra sil para dar ma i or com pe ti ti vi -
da de ao se tor si de rúr gi co na ci o nal. No mais, es tou de
ple no acor do com as me di das que o Go ver no Bra si le i -
ro está ado tan do em re la ção a esse pro ble ma.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Sr. Mi nis -
tro, a pa la vra está com V. Exª.

O  SR.  SÉRGIO  AMARAL –  Mu i to obri ga do,
Sr. Pre si den te.

Agra de ço ao Se na dor Jef fer son Pé res por sua
in ter ven ção e, so bre tu do, pela se re ni da de das suas
pa la vras, que co in ci dem in te i ra men te com a pos tu ra
que o Go ver no bra si le i ro vem ado tan do. 

Fe liz men te, pas sou a épo ca das bra va tas. Estou
pre o cu pa do com a fir me za na de fe sa dos in te res ses
do Bra sil, so bre tu do com a efi ciên cia das res pos tas
que já de mos e con ti nu a re mos a dar. Den tro des se
es pí ri to e des sa ori en ta ção, es ta mos tra ba lhan do
para ter mos pri me i ra men te um co nhe ci men to acu ra -
do do que está ocor ren do no mer ca do, se está ha ven -
do ou não um au men to de im por ta ções e, se es ti ver
ha ven do, onde. Já es tão pre pa ra das to das as me di -
das de de fe sa co mer ci al que po dem ser ne ces sá ri as:
sal va guar das, an ti dum ping, me di das com pen sa tó ri -
as. A Se cre ta ria de Co mér cio Exte ri or está ha bi li ta da
para fazê-lo em tem po há bil. De i xa mos in te i ra men te
em aber to a pos si bi li da de de re cor rer à ta ri fa. Em al-
guns ca sos, cer ta men te, a sal va guar da é me lhor. Em
al guns se to res, é me lhor es ta be le cer uma cota, pois
ela fixa um li mi te cla ro de quan to pode ser im por ta do.
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A ta ri fa co mum, me di da li ne ar, não me pa re ce
uma boa me di da, por que ela pode acer tar onde é pre-
ci so e im pe dir a en tra da em se to res que não afe tam a
in dús tria na ci o nal ou na que les em que te mos me lho -
res ins tru men tos. Por isso, te mos de pre ser var a li ber -
da de de uti li za ção dos me i os que es tão ao nos so al-
can ce para dar uma res pos ta efi ci en te.

Esta mos mo ni to ran do e a in dús tria par ti ci pa co-
nos co des se mo ni to ra men to. Os ins tru men tos de de-
fe sa co mer ci al es tão pre pa ra dos para ser aci o na dos
com ra pi dez e ri gor, e nos ca sos em que for ne ces sá -
rio uma ta ri fa pon tu al em um ou em um con jun to de
se to res va mos, con si de rá-la tam bém.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem a
pa la vra V. Exª, Se na dor Jef fer son Pé res, Caso que i ra
uti li zá-la.

O SR. JEFFERSON PÉRES (Blo co/PDT – AM)
– Não há di ver gên cia en tre nós, Sr. Mi nis tro. É o que
eu fa ria em seu lu gar.

Meus pa ra béns.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O pró xi -

mo ora dor é o ilus tre Se na dor Ber nar do Ca bral.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Sem

re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, em pri me i ro lu-
gar, que ro sa u dar o nos so Mi nis tro Sér gio Ama ral e
di zer a S. Exª que te nho hor ror a ser re pe ti ti vo. Pelo
que ouvi aqui, tan to das per gun tas dos emi nen tes Co-
le gas como das res pos tas, dou-me por sa tis fe i to. Não
te nho por que ocu par o tem po de V. Exª como o do Mi-
nis tro Sér gio Ama ral.

Assim, cum pri men to-o mais uma vez com a
nos sa ve lha ami za de, já de tão lon ge, e que con fir ma
o seu ta len to e ob je ti vi da de.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Lú cio Alcân ta ra. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor José de
Alen car. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor José Fo-
ga ça.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS. Sem
re vi são do ora dor.) – Ilus tre Mi nis tro Sér gio Ama ral,
em pri me i ro lu gar, que ro cum pri men tar V. Exª pelo de-
no da do es for ço que vem fa zen do em de fe sa dos in te -
res ses co mer ci a is do Bra sil, va len do-se da gran de ex-
pe riên cia in ter na ci o nal como di plo ma ta de car re i ra,
como Emba i xa dor, e dos seus co nhe ci men tos e das
re la ções que es ta be le ceu ao lon go de tan tos anos na
sua ati vi da de pro fis si o nal. 

Mi nis tro, o Bra sil vive um novo mo men to. Nós
so mos um País que tem, sim, uma po lí ti ca in dus tri al
que se re ve la nos pa drões de com por ta men to do nos-

so Go ver no em re la ção, por exem plo, a pro ces sos de
pro du ção cha ma dos pro ces sos pro du ti vos. São pe-
que nos de ta lhes, as pec tos es pe cí fi cos da pro du ção
in dus tri al que vêm so fren do um pro ces so de na ci o na -
li za ção gra da ti va me di an te uma de ci di da ação do Mi-
nis té rio do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio
Exte ri or e do Mi nis té rio de Ciên cia e Tec no lo gia.

Te mos uma po lí ti ca in dus tri al que não é a ve lha
prá ti ca do pro te ci o nis mo, cu jos cus tos re ca em so bre a
po pu la ção, so bre o con su mi dor bra si le i ro, que é obri-
ga do a pa gar um pre ço mu i to alto por pro du tos de má
qua li da de, de ba i xa com pe ti ti vi da de. De ou tro lado, o
cus to que re cai so bre a po pu la ção é avan ço tec no ló gi -
co ne nhum. Essa po lí ti ca de pro te ci o nis mo já fez com
que os bra si le i ros ti ves sem como um ve í cu lo de pon ta
da nos sa in dús tria au to mo ti va um au to mó vel – cuja
mar ca, cujo mo de lo e fa bri can te não vou ci tar – que
apre sen tou a mes ma tec no lo gia du ran te 17 anos. Os
bra si le i ros com pra ram o mes mo car ro, re ves ti do de as-
pec tos pos si vel men te ex ter nos, tal vez um pou co di fe -
ren ci a dos, mas com exa ta men te a mes ma re pro du ção 
dos ele men tos tec no ló gi cos. To dos sa bem que o pro-
te ci o nis mo é uma prá ti ca que aca ba tam bém re ca in do
so bre a po pu la ção, que é obri ga da a pa gar mais caro e
a ad qui rir pro du to de pior qua li da de. 

Res sal to que não sou um adep to das ve lhas
prá ti cas pro te ci o nis tas. Pen so que a nova for ma de
subs ti tu i ção de im por ta ções seja este me ca nis mo cri-
a do pelo Mi nis té rio da Indús tria e do Co mér cio e pelo
Mi nis té rio da Ciên cia e Tec no lo gia de, gra da ti va men -
te, avan çar so bre os pro ces sos pro du ti vos.

Mas, Sr. Mi nis tro, nes te caso do se tor si de rúr gi -
co, te mos uma si tu a ção es pe ci a lís si ma, no meu
modo de en ten der. Pa re ce-me que o Go ver no Ame ri -
ca no, que é tão aber to em ou tros se to res, no caso da
si de rur gia, tem uma po lí ti ca de li be ra da men te pro te ci -
o nis ta. Tra ta-se de uma op ção po lí ti ca de go ver no;
não é se quer uma pro te ção eco nô mi ca. O Go ver no
Ame ri ca no sabe que é tal vez de pior efe i to para a
eco no mia ame ri ca na, o efe i to em ca de ia para o sis te -
ma pro du ti vo dos Esta dos Uni dos é tal vez me nos
van ta jo so com esta po lí ti ca que ago ra foi es ta be le ci -
da do que com a im plan ta ção de uma po lí ti ca de aber-
tu ra ou de re gras mais equâ ni mes em re la ção à en tra -
da de pro du tos si de rúr gi cos ex ter nos. Ou seja, as de-
ma is in dús tri as que uti li zam pro du tos si de rúr gi cos te-
ri am mais com pe ti ti vi da de sem este pro te ci o nis mo
dado à in dús tria si de rúr gi ca dos Esta dos Uni dos.

Por tan to, ou tros se to res da vida ame ri ca na per-
dem com isso. Mas o Pre si den te da Re pú bli ca to mou
uma de ci são de ca rá ter po lí ti co, eu di ria, de po lí ti -
co-ele i to re i ro. O Pre si den te dos Esta dos Uni dos está
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res pon den do a uma pro mes sa de cam pa nha. Não te-
nho ne nhu ma dú vi da quan to a isso.

Per gun to a V.Exª: não se ria o caso de, nes ta si tu -
a ção es pe cí fi ca da si de rur gia, o Bra sil tam bém ter uma
ação, uma de ci são, uma to ma da de po si ção de ca rá ter 
po lí ti co for te como res pos ta a essa po si ção do Go ver -
no nor te-ame ri ca no. Re co nhe ço os es for ços que vêm
sen do fe i tos tan to por V. Exª como pelo Mi nis tro Cel so
La fer – não po de ri am ser me lho res as in di ca ções para
exer cer essa fun ção, para re pre sen tar o pa pel de ne-
go ci ar os in te res ses do Bra sil –, mas não se ria o caso
de o nú cleo po lí ti co do Go ver no bra si le i ro ar ros tar essa
ques tão com mais fir me za, no sen ti do de de mons trar
ao Go ver no dos Esta dos Uni dos que isso, evi den te -
men te, tem e pode ter uma res pos ta mais dura e mais
in ci si va por par te do Go ver no bra si le i ro?

Essa é a in da ga ção que faço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Sr. Mi nis -

tro, a pa la vra é de V. Exª.
O SR. SÉRGIO AMARAL – Mu i to obri ga do, Sr.

Pre si den te.
Em pri me i ro lu gar, que ro agra de cer as pa la vras

mu i to amá ve is do Se na dor José Fo ga ça e di zer que
te nho uma gran de co in ci dên cia com a apre sen ta ção
e os co men tá ri os fe i tos por V. Exª.

Eu que ria re i te rar e co in ci dir com V. Exª quan to
ao fato de que nós, efe ti va men te, te mos uma po lí ti ca
in dus tri al – e fe liz men te, por que a de fen do –, não uma
po lí ti ca in dus tri al ul tra pas sa da, mas sim ples men te
um in cen ti vo que te mos que dar para fa zer com que
as for ças de mer ca do fun ci o nem numa cer ta di re ção
sem dis tor ções – e os re sul ta dos es tão aí. Nes te ano,
já ti ve mos uma im por tan te subs ti tu i ção de im por ta -
ções na área de in for má ti ca por for ça da Lei de Infor-
má ti ca, que o Pre si den te quis le var adi an te e re gu la -
men tar no ano pas sa do. Essa é uma das ra zões pe las 
qua is es ta mos im por tan do me nos nes sa área e com
com pe ti ti vi da de, sem pre ju í zo do con su mi dor.

Como V. Exª apon tou mu i to bem, a ques tão do
aço, nos Esta dos Uni dos, é uma ques tão po lí ti ca.
Aliás, o pro te ci o nis mo, ge ral men te, é po lí ti co, por que
ele sig ni fi ca uma dis tor ção nas re gras do mer ca do e
quem paga é o con su mi dor. Isso efe ti va men te já está
ocor ren do nos Esta dos Uni dos, por que o pre ço do
aço au men tou. De cer ta for ma, in di re ta men te, o ex-
por ta dor bra si le i ro está se be ne fi ci an do, por que terá
uma re mu ne ra ção ma i or pelo seu pro du to ex por ta do.
Quem está sen do pre ju di ca do é o con su mi dor ame ri -
ca no, é a in dús tria ame ri ca na que uti li za o aço pro du -
zi do nos Esta dos Uni dos, por que ele está cus tan do
mais caro, e ela, pos si vel men te, não po de rá com pe tir

com al guns dos ou tros pro du tos im por ta dos que de-
pen dem do aço, por que o aço ame ri ca no é mais caro.
Por tan to, essa é uma ques tão que tem que ser le va da 
em con ta, nas me di das que to mar mos, por que te re -
mos que so pe sar o in te res se da in dús tria si de rúr gi ca
e o in te res se tam bém dos usuá ri os des sa in dús tria.

Pen so que te mos de ma ni fes tar ao Go ver no
nor te-ame ri ca no a nos sa re je i ção, o fato de que não
ace i ta mos as me di das que fo ram ado ta das. E Se na -
dor, na ver da de, isso nós fi ze mos. O Mi nis tro Cel so
La fer e eu es ti ve mos em Was hing ton, há cer ca de um
mês e meio; es ti ve mos com qua tro dos mais im por -
tan tes Mi nis tros do Go ver no nor te-ame ri ca no – o Mi-
nis tro das Re la ções Exte ri o res, a Se cre tá ria do Con-
se lho de Se gu ran ça, Con do le ez za Rice, o Mi nis tro do
Co mér cio e o Mi nis tro das Ne go ci a ções Co mer ci a is
–; e ma ni fes ta mos os nos sos ar gu men tos, que são
mu i to for tes, as sim como as nos sas ava li a ções po lí ti -
cas. A in dús tria si de rúr gi ca atri bui o fato de ter sido
me nos afe ta da do que qual quer dos ou tros ex por ta -
do res para os Esta dos Uni dos, sal vo os que se be ne -
fi ci am de uma zona de li vre co mér cio com os Esta dos
Uni dos, ao re sul ta do con jun to do es for ço que foi fe i to
pelo se tor pri va do e pelo Go ver no bra si le i ro. Mas isso,
evi den te men te, não afas ta a idéia de que te mos que
ter uma res pos ta cla ra, e o que es ta mos bus can do fa-
zer. Evi den te men te que essa res pos ta tem que ser
ava li a da em fun ção da sua efi ciên cia, por que o que
que re mos é o re sul ta do, é afas tar es sas me di das pro-
te ci o nis tas. E po de mos con se guir con ti nu ar a ex por -
tar o aço bra si le i ro não só nos Esta dos Uni dos como
nos ou tros mer ca dos, por que so mos com pe ti ti vos.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Não te-
nho ne nhu ma dú vi da, Mi nis tro, de que V. Exª e o Mi-
nis tro Cel so La fer têm en vi da do os ma i o res es for ços
para de mons trar o de sa gra do, a in sa tis fa ção do Go-
ver no bra si le i ro. Se há um se tor da eco no mia bra si le i -
ra onde o pro ces so de pri va ti za ção e os re sul ta dos da
pri va ti za ção são ex ce len tes é o se tor da si de rur gia.
Ti ve mos au men to da pro du ção, me lho ra da qua li da -
de, ex pan são da área de pro du ção si de rúr gi ca. So-
mos, hoje, um país com pe ti ti vo nes se se tor, sem dú vi -
da ne nhu ma, o Bra sil é um país com pe ti ti vo.

Se ria la men tá vel, de po is de tão bem em pre en -
di da a ope ra ção de pri va ti za ção, re a li za da ao lon go
do Go ver no Fer nan do Hen ri que, se vís se mos essa in-
dús tria so frer re ve ses du ros por ca u sa de um ele men to 
aci den tal no co mér cio in ter na ci o nal. Há quem pro pug -
ne, in clu si ve, aque las res pos tas cha ma das res pos tas
as si mé tri cas, que é res pon der a essa pro te ção com
uma ou tra pro te ção as si mé tri ca em ou tro se tor; e
sem pre se apre sen tam se to res que de se jam essa
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pro te ção, e pas sam a de fen der isso como uma es pé -
cie de res pos ta ”ine qüi ta ti va“, mas jus ta do Bra sil.

Fico um pou co des con fi a do des se tipo de pro-
po si ção, por que ge ral men te são se to res que que rem
ob ter van ta gens, que, de po is, não são re par ti das com
o res to do País, com a po pu la ção, por que pas sam a
ter, evi den te men te, pos si bi li da de de in ves tir me nos
em tec no lo gia, de aper fe i ço ar me nos os seus pro ces -
sos pro du ti vos, e pas sam ain da a ter pos si bi li da de de
co brar mais caro no mer ca do in ter no e a dis por de ga-
nhos mais fá ce is. Quem paga mais por isso é, ine vi ta -
vel men te, a po pu la ção bra si le i ra.

Não acre di to que seja um ins tru men to ade qua -
do essa res pos ta as si mé tri ca pela qual al guns pro-
pug nam – in clu si ve Par la men ta res no Se na do, de
quem já ouvi, em pro nun ci a men tos iso la dos, a pro po -
si ção de o Bra sil fe char ou tras áre as de co mér cio
para a en tra da de pro du tos nor te-ame ri ca nos.

Para en cer rar o meu di re i to à ré pli ca, in da go de
V. Exª se esse tipo de ação po lí ti ca está, em úl ti ma
aná li se, no rol das suas op ções.

O SR. SÉRGIO AMARAL – Mu i to obri ga do, Se-
na dor José Fo ga ça.

Há, efe ti va men te, esse ca nal – que está em con-
si de ra ção – re fe ren te à so li ci ta ção de com pen sa ções, 
no âm bi to da OMC, me di an te o sis te ma de so lu ção de
con tro vér si as. So fre mos um dano des ca bi do e não
jus ti fi ca do pelo qual pe di re mos re pa ra ções. Esse é o
ob je ti vo do me ca nis mo ci ta do a que po de re mos re-
cor rer se, após es sas con sul tas, os re sul ta dos – pode
in clu si ve não ha ver ne nhum – in di ca rem que o se tor
pri va do e o Go ver no têm, como me lhor op ção, en ca -
mi nhar-se para um pe di do de com pen sa ção.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS) – Mu i -
to obri ga do, Sr. Mi nis tro.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Sr. Mi nis -
tro, Srªs e Srs. Se na do res, essa par te dos tra ba lhos a
Pre si dên cia de cla ra en cer ra da, con si de ran do que
não há ou tros ora do res ins cri tos.

To da via, Sr. Mi nis tro, a Mesa pre ten de, com mu i -
ta hon ra e jú bi lo, di ri gir-lhe al gu mas pa la vras no sen-
ti do de pa ra be ni zar V. Exª e, se me per mi tem, o Go-
ver no. Esta Casa re pre sen ta a Fe de ra ção e a ma ni -
fes ta ção de vá ri os ora do res bem como as in ter pe la -
ções de inú me ros Se na do res de mons tra ram que o
go ver no Bra si le i ro, por in ter mé dio da sua Pas ta, vem
de sen vol ven do um tra ba lho mu i to im por tan te em de-
fe sa dos nos sos in te res ses num mun do – re pi to –
cada vez mais glo ba li za do, em que há ne ces si da de
im pe ri o sa de o Bra sil ter me ca nis mos que de fen dam
a sua eco no mia.

Per ce be mos que as me di das es tão sen do to ma -
das se gun do esse sen ti men to de bra si li da de. Esse
fato é de fun da men tal im por tân cia. Ci ta rei um exem-
plo a V. Exª – não é uma in da ga ção, mas uma afir ma -
ção que lhe faço. A si tu a ção é, às ve zes, tão dura con-
tra o nos so País por par te de quem pode mais que,
em meu Esta do, o Mato Gros so do Sul, cor re à boca
pe que na, Sr. Mi nis tro – para ma i o res in for ma ções,
bas ta aces sar a Inter net –, que uma fir ma mul ti na ci o -
nal está de ses ti mu lan do a pro du ção agrí co la bra si le i -
ra, mais pre ci sa men te no que se re fe re à soja.
Está-se pa gan do para que não se plan te, o que re pu -
to um ver da de i ro ab sur do. Estão cha man do os pro du -
to res bra si le i ros para não plan ta rem. Isso po si ti va -
men te fere os in te res ses na ci o na is. Per ce bo que o
Go ver no bra si le i ro está aten to a tudo isso. Con fio e o
Se na do tam bém – V. Exª ve ri fi cou pe las di ver sas ma-
ni fes ta ções – em sua ação e na do Go ver no bra si le i ro.

Hoje re ce bi tra ba lha do res da Con fe de ra ção Na-
ci o nal dos Me ta lúr gi cos, re pre sen ta dos pela CUT
que, pre o cu pa dos, que rem par ti ci par do de ba te, dar a
sua co la bo ra ção. Per ce bi que, quan do o Se na dor
Edu ar do Su plicy se di ri giu a sua pes soa nes se sen ti -
do, V. Exª as sen tiu e de mo cra ti ca men te afir mou que
es ta va à dis po si ção dos tra ba lha do res. Digo que V.
Exª está à dis po si ção não dos tra ba lha do res mas do
Bra sil para dis cu tir o as sun to e en con trar a me lhor so-
lu ção de de fe sa dos nos sos in te res ses. 

Pas so às suas mãos o ofí cio que me foi di ri gi do,
não sem an tes, mais uma vez, agra de cer a aten ção de
V. Exª. Aliás, o Se na do da Re pú bli ca – é pre ci so que
de i xe mos isso mu i to cla ro e mu i to pa ten te – tem en-
con tra do nos Mi nis tros do Go ver no a ma i or boa von ta -
de para aqui com pa re ce rem. Tem sido pra xe, pois,
mais ou me nos a cada dez dias, te mos um Mi nis tro no
Se na do da Re pú bli ca, o que é mu i to bom por que sig ni -
fi ca uma dis cus são aber ta em tor no dos mais di ver sos
as sun tos de re le vân cia para o nos so País.

Cum pri men to efu si va men te V. Exª e agra de ço a
sua aten ção, an tes de en cer rar mos es ses tra ba lhos.
V. Exª é ge ne ro so, e es ta mos cor ren do con tra o tem-
po. Peço aos au to res do re que ri men to, Se na do res
Pa u lo Har tung, José Fo ga ça, que foi o úl ti mo e bri-
lhan te in ter pe lan te, e Edu ar do Su plicy, que acom pa -
nhem V. Exª até a sa í da do nos so tra ba lho. 

Mu i to obri ga do pela co la bo ra ção dos emi nen tes 
Se na do res que for mam a co mis são.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. PRESIDENTE RAMEZ TEBET EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do re-
gi men to in ter no.)
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP. Pela
or dem.) – Per mi ta-me ape nas, Sr. Pre si den te, di zer que
o ape lo que fiz, e que V. Exª abra çou, tam bém é do Se-
na dor Pa u lo Har tung, no sen ti do de que os tra ba lha do -
res pos sam ser re ce bi dos pelo Mi nis tro Sér gio Ama ral.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não há
mais ora do res ins cri tos. Con vo co uma re u nião em
meu ga bi ne te, ama nhã às 11 ho ras, de Lí de res de to-
dos os par ti dos com as sen to no Se na do, para tra tar -
mos de as sun to re fe ren te ao Con se lho de Co mu ni ca -
ção So ci al, dada a im por tân cia da ma té ria que está
tra mi tan do nes ta Casa. Pre ci so da co la bo ra ção dos
Srs. Lí de res, a fim de agi li zar mos a ma té ria e to mar -

mos uma pro vi dên cia es ta be le ci da na Cons ti tu i ção e
tam bém na le gis la ção in fra cons ti tu ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Te mos
ses são ex tra or di ná ria mar ca da para as 18 ho ras e 30
mi nu tos, a fim de dis cu tir mos uma me di da pro vi só ria
que está tran can do a pa u ta do Se na do. Con to com a
pre sen ça das Srªs e dos Srs. Se na do res.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Nada
mais ha ven do a tra tar, de cla ro en cer ra da a ses são.

Está en cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 17 ho ras e 36
mi nu tos.)
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Ata da 42ª Ses são De li be ra ti va Extra or di ná ria
em 16 de abril de 2002

4ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Ra mez Te bet e Car los Wil son

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Ade mir Andra de – Álva ro Dias – Amir Lan do –
Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los Jú ni or –
Antô nio Car los Va la da res – Ari Stad ler – Arlin do Por to 
– Artur da Ta vo la – Be ní cio Sam pa io – Ber nar do Ca-
bral – Car los Be zer ra – Car los Pa tro cí nio – Car los
Wil son – Ca sil do Mal da ner – Chi co Sar to ri – Edi son
Lo bão – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Edu ar do Su-
plicy – Emí lia Fer nan des – Fer nan do Be zer ra – Fer-
nan do Ri be i ro – Fran ce li no Pe re i ra – Fre i tas Neto –
Ge ral do Althoff – Ge ral do Cân di do – Ge ral do Melo –
Ger son Ca ma ta – Gil ber to Mes tri nho – Gil vam Bor-
ges – He lo í sa He le na – Iris Re zen de – Jef fer son Pe-
res – João Alber to Sou za – Jo nas Pi nhe i ro – José
Agri pi no – José Alen car – José Fo ga ça – José Jor ge
– José Ser ra – Ju vên cio da Fon se ca – La u ro Cam-
pos – Le o mar Qu in ta ni lha – Lind berg Cury – Lú cio
Alcân ta ra – Lú dio Co e lho – Luiz Ota vio – Luiz Pon tes 
– Ma gui to Vi le la – Ma ria do Car mo Alves – Mar lu ce
Pin to – Ma u ro Mi ran da – Mo re i ra Men des – Mo za ril -
do Ca val can ti – Ney Su as su na – Osmar Dias – Pa u lo
Har tung – Pa u lo Sou to – Pe dro Si mon – Ra mez Te bet
– Re nan Ca lhe i ros – Ri car do San tos – Ro ber to Sa tur -
ni no – Ro me ro Jucá – Ro meu Tuma – Ro nal do Cu nha 
Lima – Se bas tião Ro cha – Sér gio Ma cha do – Tião Vi-
a na – Val mir Ama ral – Wal deck Orne las – Wel ling ton
Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A lis ta de
pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 72 Srs. Se na -
do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro aber ta a
ses são.

Sob a pro te ção de Deus, ini ci a mos nos sos tra-
ba lhos.

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo-
za ril do Ca val can ti, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en -
te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

MENSAGENS

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Men sa gem nº 59, de 2002 – CN (nº 261/2002,
na ori gem), en ca mi nhan do, nos ter mos do in ci so
XXIV do art. 84 e in ci so IX do art. 49 da Cons ti tu i ção
Fe de ral, com bi na do com o art. 56 da Lei Com ple men -
tar nº 101, de 4 de maio de 2000, as con tas do Go ver -
no Fe de ral e do Mi nis té rio Pú bli co da União cor res -
pon den tes ao exer cí cio fi nan ce i ro de 2001.

Nos ter mos do art. 56 da Lei Com ple -
men tar nº 101, de 2000 – Lei de Res pon sa -
bi li da de Fis cal, a Men sa gem nº 59, de 2002
– CN, vai ao Tri bu nal de Con tas da União
para ela bo ra ção do pa re cer pré vio.

MENSAGEM Nº 60, DE 2002
(Nº 262/2002, na ori gem)

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 6º da Lei nº 9.989, de 21 de

ju lho de 2000, en ca mi nho a Vos sas Exce lên ci as o re-
la tó rio de ava li a ção do Pla no Plu ri a nu al cor res pon -
den te ao exer cí cio de 2001.

Bra sí lia, 12 de abril de 2002. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

EM nº 112/MP

Bra sí lia, 12 de abril de 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o

Re la tó rio Anu al de Ava li a ção do Pla no Plu ri a nu al –
PPA 2000/2003, re la ti vo ao exer cí cio de 2001, em
cum pri men to ao dis pos to no art. 6º da Lei nº 9.989, de
21 de ju lho de 2000, que o ins ti tu iu.
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O do cu men to ora apre sen ta do con tém a ava li a -
ção do com por ta men to das va riá ve is ma cro e co nô mi -
cas que em ba sa ram a ela bo ra ção do Pla no.

Con tem pla, tam bém, uma ava li a ção da evo lu -
ção da si tu a ção eco nô mi ca e so ci al do País, ten do
como re fe rên cia os ma cro ob je ti vos que nor te i am o
PPA, e a aná li se cir cuns tan ci a da dos de sa fi os da ges-
tão go ver na men tal sob a for ma de pro gra mas.

Apre sen ta, para cada Pro gra ma e Ação do
PPA, os cré di tos or ça men tá ri os cor res pon den tes,
quan ti fi ca a res pec ti va exe cu ção fi nan ce i ra e de ta -
lha, de for ma re gi o na li za da, a re a li za ção fí si ca das
me tas, no exer cí cio de 2001 e, de for ma cu mu la ti va,
para os exer cí ci os 2000 e 2001. Fi nal men te, de-
mons tra a evo lu ção dos in di ca do res de re sul ta do
dos pro gra mas e as pers pec ti vas de al can ce dos ín-
di ces pre vis tos para o fi nal do Pla no.

Tra ta-se de ati vi da de pi o ne i ra, na me di da em
que ava lia, de for ma in te gral e ho mo gê nea, todo o
con jun to de ati vi da des em cur so no Go ver no Fe de -
ral. Espe ra-se com esta ini ci a ti va, pres tar con tas ao
Con gres so Na ci o nal e à so ci e da de, de for ma trans-
pa ren te, dos avan ços e di fi cul da des iden ti fi ca dos na
ges tão pú bli ca fe de ral. Alme ja, so bre tu do, po der
con tri bu ir para o aper fe i ço a men to con tí nuo do Pla no 
e dos pro gra mas que o in te gram, bem como dar
mais um pas so em di re ção a uma ad mi nis tra ção ge-
ren ci al, ori en ta da para re sul ta dos na so ci e da de.

Res pe i to sa men te, – Gu i lher me Go mes Dias,
Mi nis tro de Esta do do Pla ne ja men to, Orça men to e
Ges tão.

(À Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça-
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.)

OFÍCIO
DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO DO

SENADO FEDERAL E DO
PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Ofí cio nº 4, de 2002-CN (s/nº, de 4-4-2002, e
398, de 12-4-2002, na ori gem), do Pri me i ro Se cre tá -
rio da Mesa do Se na do Fe de ral, Se na dor Car los Wil-
son e do Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, De-
pu ta do Aé cio Ne ves, en ca mi nhan do, nos ter mos do
art. 56 da Lei Com ple men tar nº 101, de 2002 – Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal, os Re la tó ri os de Pres ta ção
de Con tas do Exer cí cio Fi nan ce i ro de 2001 do Se na -
do Fe de ral e da Câ ma ra dos De pu ta dos.

OFÍCIO
DOS PRESIDENTES DO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,

DO MINISTRO VICE-PRESIDENTE
DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO,
DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR

ELEITORAL E DO PRESIDENTE DO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ofí cio nº 1, de 2002-CN, en ca mi nhan do, nos
ter mos da Lei Com ple men tar nº 101, de 2000 – Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal, os re la tó ri os de pres ta ção
de con tas do exer cí cio fi nan ce i ro de 2001 da que las
Cor tes.

Nos  ter mos  do  art.  56  da  Lei Com-
ple men tar nº 101, de 2000 – Lei de Res pon -
sa bi li da de Fis cal, os Ofí ci os nºs 1 e 4, de
2002-CN vão ao Tri bu nal de Con tas da
União para ela bo ra ção de pa re ce res pré vi os.

PROJETOS RECEBIDOS DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 22, DE 2002

(Nº 1.670/99, na Casa de ori gem)

Pro í be a uti li za ção do ja te a men to de
are ia a seco, de ter mi na pra zo para mu-
dan ça tec no ló gi ca nas em pre sas que uti-
li zam este pro ce di men to e dá ou tras pro-
vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica pro i bi do em todo o ter ri tó rio na ci o nal

o uso de sis te mas de ja te a men to de are ia a seco para
lim pe za e re pa ro, bem como de ou tros pro ces sos pro-
du ti vos que com pro va da men te ca u sem pne u mo co ni -
o se, ten do em vis ta a de gra da ção do am bi en te e os
ris cos à sa ú de dos tra ba lha do res.

Art. 2º Os sis te mas se rão subs ti tu í dos por ou-
tros que, ob ser va da a le gis la ção apli cá vel, não ca u -
sem po lu i ção nem tra gam ris co à sa ú de.

Art. 3º o des cum pri men to do dis pos to nes ta lei
acar re ta a im po si ção das pe na li da des pre vis tas na le-
gis la ção am bi en tal, sa ni tá ria e tra ba lhis ta apli cá vel.

Pa rá gra fo úni co. As au to ri da des com pe ten tes
apli ca rão as pe na li da des ca bí ve is a par tir de cen to e
oi ten ta dias a con tar da data de vi gên cia des ta lei.
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Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu-
bli ca ção.

PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 1.670, DE 1999

Pro í be a uti li za ção do ja te a men to de
are ia a seco, de ter mi na pra zo para mu-
dan ça tec no ló gi ca nas em pre sas que uti-
li zam este pro ce di men to e dá ou tras pro-
vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica pro i bi do em todo o ter ri tó rio na ci o nal

o uso de sis te mas de ja te a men to de are ia a seco para
lim pe za e re pa ro, ten do em vis ta a de gra da ção do
am bi en te e os ris cos à sa ú de dos tra ba lha do res.

Art. 2º A subs ti tu i ção do sis te ma de ja te a men to
de are ia a seco de pen de rá de au to ri za ção ex pe di da
pelo, ór gão mu ni ci pal com pe ten te que re a li za rá a fis-
ca li za ção res pec ti va por meio do seu ser vi ço de sa ú -
de do tra ba lha dor da di vi são de vi gi lân cia sa ni tá ria e
epi de mi o ló gi ca.

§ 1º A au to ri za ção re fe ri da no ca put des te ar ti -
go de ve rá res pe i tar nor mas que as se gu rem me lho res 
tec no lo gi as vi san do á pro te ção am bi en tal e a sa ú de
do tra ba lha dor.

§ 2º Os sin di ca tos, em pre sá ri os e es pe ci a lis tas
am bi en ta is en vol vi dos com a ques tão do ja te a men to
de are ia a seco par ti ci pa rão da aná li se das pro pos tas, 
da au to ri za ção e da fis ca li za ção do pro ces so de
subs ti tu i ção dos sis te mas de ja te a men to.

Art. 3º O des cum pri men to do dis pos to nes ta lei
im pli ca rá a apu ra ção de res pon sa bi li da des ad mi nis -
tra ti vas, ci vis e cri mi na is pre vis tas nas le gis la ções es-
pe ci fi cas.

Art. 4º A pro i bi ção cons tan te des ta e pas sa a vi-
go rar cen to e oi ten ta dias após a sua pu bli ca ção. 

Art. 5º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá a pre-
sen te lei, no que cou ber, no pra zo de no ven ta dias da
sua pu bli ca ção.

Art. 6º Esta lei en tra em vi gor na data da sua pu-
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção
Uma pes qui sa re a li za da em tra ba lha do res de

em pre sas que usam o ja te a men to de are ia a seco, fe i -
ta pelo Ser vi ço de Sa ú de do Tra ba lha dor da Se cre ta -
ria Mu ni ci pal de Sa ú de de Jo in vil le (SC), re ve lou que
33,3% des tes tra ba lha do res es ta vam com si li co se,
em di ag nós ti co Con fir ma do por meio da cli ni ca e de
la bo ra tó rio.

Na fa i xa etá ria en tre 30 e 49 anos ce ida de, o di-
ag nós ti co con fir ma do ce si li co se atin giu a alar man te

taxa de 57,15% cos tra ba lha do res. Em 9% das em-
pre sas pes qui sa das ha via acon te ci do ca sos de óbi tos 
de tra ba lha do res por si li co se.

A pes qui sa re ve lou uma si tu a ção mu i to se ria e
per ver sa pois a si li co se é uma do en ça mu i to gra ve
que di mi nui gra da ti va men te a ca pa ci da de res pi ra tó ria 
dos pa ci en tes até levá-los a uma mor te tão so fri da
quan to pre ma tu ra.

Este pro je to ins pi ra-se em ma té ria se me lhan te
lá apro va da na Câ ma ra de Ve re a do res de Jo in vil le
onde mu i tas em pre sas já ado ta ram me di das para mi-
ni mi zar o pro ble ma e há boas pers pec ti vas, en tre
elas, so bre a subs ti tu i ção do sis te ma de ja te a men to
de are ia a seco por ou tros sis te mas.

Cabe sa li en tar, igual men te, que a mes ma ma-
té ria já foi apro va da na Assem bléia Le gis la ti va de
San ta Ca ta ri na, con fi gu ran do-se  como a  Lei Esta-
du al nº 3.414, de 9 de ja ne i ro de 1997.

Enten de mos que este pro ble ma, mos tra do na
pes qui sa de Jo in vil le, de pro por ções alar man tes, se
re pro duz em todo o ter ri tó rio na ci o nal e que, por isso,
esta Casa Le gis la ti va não pode per ma ne cer im pas sí -
vel face à si tu a ção des tes tra ba lha do res e a pers pec -
ti va som bria para sua ex pec ta ti va de vida.

São es tes os mo ti vos que nos le vam a apre sen -
tar este pro je to de lei para o qual so li ci ta mos, de nos-
sos ilus tres co le gas De pu ta dos, o exa me sen sí vel e a
apro va ção nes te ple ná rio.

Sala das Ses sões, 15 de se tem bro de 1999. –
De pu ta do Car li nhos Merss.

(À Co mis são de Assun tos So ci a is.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 23, DE 2002

(Nº 3.881/2000, na Casa de ori gem) 

Acres cen ta in ci so ao art. 30 da Lei
nº 8.906, de 4 de ju lho de 1994, que dis-
põe so bre o Esta tu to da Advo ca cia e a
Ordem dos Advo ga dos do Bra sil – OAB.

(im pe di dos de exer cer a ad vo ca cia)
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 30 da Lei nº 8.906, de 4 de ju lho de

1994, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te in ci so III:

“Art. 30. .................................................
..............................................................
III – côn ju ge, com pa nhe i ro ou pa ren te,

em li nha reta, co la te ral ou afim, até o ter ce i -
ro grau in clu si ve, de mem bro do tri bu nal,
jun to ao res pec ti vo ór gão ju di ciá rio.

...................................................." (NR)
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Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu-
bli ca ção.

PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 3.881, DE 2000

Acres cen ta in ci so ao art. 30 da Lei
nº 8.906, de 4 de ju lho de 1994, que dis-
põe so bre o Esta tu to da Advo ca cia e a
Ordem dos Advo ga dos do Bra sil – OAB.

Art. 1º O art. 30 da Lei nº 8.906, de 4 de ju lho de
1994, pas sa a vi go rar acres ci do de in ci so III, com a
se guin te re da ção:

“Art. 30. .................................................
..............................................................
III – côn ju ge, com pa nhe i ro ou pa ren te,

em li nha reta, co la te ral ou afim, até o ter ce i -
ro grau in clu si ve, de mem bro do tri bu nal,
jun to ao res pec ti vo ór gão ju di ciá rio. “(NR)

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção
A ques tão da se pa ra ção en tre a es fe ra pri va da e

a es fe ra pú bli ca é uma cons tan te no Esta do de Di re i -
to. Nes se sen ti do, con ce be ram-se le gis la ções des ti -
na das a re for çam de for ma efi caz a im pes so a li da de
da atu a ção de agen tes pú bli cos, in clu si ve os in te -
gran tes do Po der Ju di ciá rio. Assim se com pre en dem
as re gras de sus pen são pre vis tas na le gis la ção pro-
ces su al, bem como as pro i bi ções de ne po tis mo nas
ins ti tu i ções, ou ain da pro pos tas tais como a con ti da
no pro je to de re for ma do Po der Ju di ciá rio que veda ao
ex-ma gis tra do, por três anos se guin tes a sua apo sen -
ta do ria ou exo ne ra ção, o exer cí cio da ad vo ca cia no
tri bu nal do qual se afas tou.

Ou tra di men são do pro ble ma, que foi abor da da
em no ti ci as re cen tes ve i cu la das pela mí dia, diz res-
pe i to à in fluên cia exer ci da por pa ren tes de ma gis tra -
dos. Não obs tan te a exis tên cia de re gras pro ces su a is
que im pe dem a atu a ção de ma gis tra dos em pro ces -
sos nos qua is fi gu rem pa ren tes como par tes ou como
ad vo ga dos, tem-se ve ri fi ca do a ocor rên cia de even-
tos em que, ape sar da le ga li da de for mal da atu a ção
des ses pa ren tes de ma gis tra dos, não se con si de ra
éti ca a for ma do exer cí cio de sua ad vo ca cia.

Com base nes sas con si de ra ções, jul ga-se ne-
ces sá rio aper fe i ço ar as re gras cons tan tes no Esta tu to 
da Advo ca cia, cri an do-se a ve da ção da ad vo ca cia a
pa ren tes pró xi mos dos mem bros dos tri bu na is nos
ter mos des ta pro pos ta.

Sala das Ses sões, 15 de de zem bro de 2000. –
De pu ta do Wil son San tos.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994

Esta tu to da Advo ca cia e a Ordem
dos Advo ga dos do Bra sil – OAB. Dis põe
so bre o Esta tu to da Advo ca cia e a Ordem
dos Advo ga dos do Bra sil – OAB.

....................................................................................

TÍTULO I
Da Advo ca cia

....................................................................................

CAPÍTULO VII
Das Incom pa ti bi li da des e Impe di men tos

....................................................................................

Art. 30. São im pe di dos de exer cer a ad vo ca cia:

I – os ser vi do res da ad mi nis tra ção di re ta, in di -
re ta e fun da ci o nal, con tra a Fa zen da Pú bli ca que os
re mu ne re ou à qual seja vin cu la da a en ti da de em-
pre ga do ra;

II – os mem bros do Po der Le gis la ti vo, em seus
di fe ren tes ní ve is, con tra ou a fa vor das pes so as ju rí -
di cas de di re i to pú bli co, em pre sas pú bli cas, so ci e da -
des de eco no mia mis ta, fun da ções pú bli cas, en ti da -
des pa ra es ta ta is ou em pre sas con ces si o ná ri as ou
per mis si o ná ri as de ser vi ço pú bli co.

Pa rá gra fo úni co. Não se in clu em nas hi pó te ses 
do in ci so I os do cen tes dos cur sos ju rí di cos.

Art. 31. O ad vo ga do deve pro ce der de for ma
que o tor ne me re ce dor de res pe i to e que con tri bua
para o pres tí gio da clas se e da ad vo ca cia.

§ 1º O ad vo ga do, no exer cí cio da pro fis são,
deve man ter in de pen dên cia em qual quer cir cuns tân -
cia.

§ 2º Ne nhum re ce io de de sa gra dar a ma gis tra -
do ou a qual quer au to ri da de nem de in cor rer em im-
po pu la ri da de, deve de ter o ad vo ga do no exer cí cio
da pro fis são.
....................................................................................
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia.)
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PARECERES

PARECER Nº 253, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 438, de
2001 (nº 1.086/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Edu ca ci o nal Ma-
cha do de Assis, para exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo-
du la da na ci da de de San ta Rosa, Esta do
do Rio Gran de do Sul.

Re la to ra: Se na do ra Emi lia Fer nan des

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.897,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con-
gres so Na ci o nal, nos ter mos do art. 49, in ci so XII,
com bi na do com o § 1º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe-
de ral, ato cons tan te da Por ta ria nº 688, de 14 de no-
vem bro de 2000, que ou tor ga per mis são à Fun da ção
Edu ca ci o nal Ma cha do de Assis para exe cu tar, pelo
pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos, ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
San ta Rosa, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Nos ter mos do § 10 do art. 16 do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to 
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, a ou tor ga será con ce di da me di an te au to ri za -
ção do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca e for ma li za da 
sob a for ma de con vê nio, após a apro va ção do Con-
gres so Na ci o nal, con for me dis pos to no § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A do cu men ta ção ane xa da à Men sa gem Pre si -
den ci al in for ma que o pro ces so foi exa mi na do pe los
ór gãos téc ni cos do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
cons ta tan do-se es tar de vi da men te ins tru í do e em
con for mi da de com a le gis la ção per ti nen te.

O re fe ri do pro je to, exa mi na do pela Co mis são de
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da
Câ ma ra dos De pu ta dos, re ce beu pa re cer fa vo rá vel
de seu re la tor, De pu ta do Íris Si mões, e apro va ção da-
que le ór gão co le gi a do. Já na Co mis são de Cons ti tu i -
ção e Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o pro je to
foi con si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em
boa téc ni ca le gis la ti va.

É a se guin te a di re ção da Fun da ção Edu ca ci o -
nal Ma cha do de Assis (cf. fl. 137):Di re tor Pre si den te –
Saul Dan te Li be ra li

Di re tor Vice-Pre si den te Ju ce li no F. Gon çal ves
Di re tor Exe cu ti vo Ilmo José Jun ges
Con se lho Di re tor Arce li no Za min
Con se lho Di re tor Da ni el Fro si
Con se lho Di re tor Pe dro Car pa ne do

II – Aná li se

Re gu la do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou-
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, o pro ces so de
ou tor ga, pelo Po der Exe cu ti vo, para exe cu ção de
ser vi ço de ra di o di fu são edu ca ti va, con di ci o na-se ao
cum pri men to de exi gên ci as dis tin tas da que las ob-
ser va das nos ca sos de con ces sões ou per mis sões
para ex plo ra ção de ca na is co mer ci a is de rá dio e te-
le vi são.

A le gis la ção per ti nen te es ta be le ce que a ou tor -
ga para ex plo ra ção des se tipo de ser vi ço não de pen -
de de edi tal. Tam bém não se apli cam à ra di o di fu são
edu ca ti va as exi gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe-
de ral nº 39, de 1992, que “dis põe so bre for ma li da des
e cri té ri os para a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re-
no va ção de con ces são e per mis são para o ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens”.

Além dis so, de vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca-
na is de ra di o di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex-
plo ra ção da União, es ta dos e mu ni cí pi os, uni ver si -
da des e fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li -
da de edu ca ti va, con for me pre ce i tua o art. 14 do De-
cre to nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, que com-
ple men tou e mo di fi cou a Lei nº 4.117, de 27 de
agos to de 1962, que “ins ti tui o Có di go Bra si le i ro de
Te le co mu ni ca ço es”.

III – Voto

Di an te da re gu la ri da de dos pro ce di men tos e
do cum pri men to da le gis la ção per ti nen te, opi na mos
pela apro va ção do ato de ou tor ga em exa me, na for-
ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 438, de
2001.

Sala da Co mis são, 9 de abril de 2002. – Ri car do 
San tos, Pre si den te – Emí lia Fer nan des, Re la to ra –
Ma u ro Mi ran da – Antô nio Car los Ju ni or – Mo re i ra
Men des – Artur da Tá vo la – Be ní cio Sam pa io – Lú-
cio Alcân ta ra – Na bor Jú ni or – Ro me ro Jucá – Ge-
ral do Cân di do – (abs ten ção) – Ju vên cio da Fon se -
ca – Ca sil do Mal da ner – Ro ber to Sa tur ni no – Ro-
meu Tuma.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis-
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per-
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo,
dois quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção
no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o -
res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

....................................................................................

DECRETO Nº 52.195,
DE 31 DE 13 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va em Re gu la men to dos Ser vi -
ços de Ra di o di fu são.

....................................................................................
Art. 16. – Fin do o pra zo do Edi tal, o Con tel ve ri fi -

ca rá qua is as pro pos tas que sa tis fi ze ram os re qui si -
tos cons tan tes do mes mo, e:

a) em se tra tan do de con ces são, o Con tel emi ti -
rá pa re cer so bre as con di ções de exe cu ção do ser vi -
ço, in di can do, para a li vre es co lha do Pre si den te da
Re pú bli ca, as pre ten den tes que aten de rá às exi gên -
ci as do Edi tal;

b) em se tra tan do de per mis são, o Con tel se
ma ni fes ta rá, em pa re cer, so bre as con di ções de exe-
cu ção do ser vi ço e se le ci o na rá a pre ten den te que re-
ú na as me lho res con di ções, ob ser va dos os se guin tes 
cri té ri os pre fe ren ci a is:

1) cons ti tu i ção e di re ção da so ci e da de por ele-
men tos que, com pro va da men te, re si dam no lo cal
onde será ins ta la da a es ta ção emis so ra há, pelo me-
nos, dois anos e que a ma i o ria das ações ou co tas re-
pre sen ta ti vas do ca pi tal so ci al per ten ça a es ses ele-
men tos;

2) cons ti tu i ção da so ci e da de com ma i or nú me ro
de co tis tas ou aci o nis tas;

3) me lho res con di ções téc ni cas para a exe cu -
ção do ser vi ço, de fi ni das pela qua li da de dos equi pa -
men tos e ins ta la ções;

4) in clu são em suas ati vi da des de ma i or tem po
de pro gra ma ção ao vivo;

5) in clu são em suas ati vi da des de ma i or tem po
de di ca do à edu ca ção e ins tru ção, me di an te a trans-
mis são de au las, pa les tras, con fe rên ci as, etc.;

6) in clu são em sua pro gra ma ção de ma i or tem-
po des ti na do a ser vi ço no ti ci o so.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
43.117 (*), de 27 de agos to de 1962

....................................................................................
Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de

te le vi são edu ca ti va:
a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;
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d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos
Esta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

§ 1º As Uni ver si da des e fun da ções de ve rão
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca -
ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
no art. 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.108,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795(1), de 31 de ou tu -
bro de 1963, e mo di fi ca do por dis po si -
ções pos te ri o res.

....................................................................................

PARECER Nº 254, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 446, de
2001 (nº 1.073 2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cló vis Mâ ni ca a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são na ci da -
de de Antô nio Pra do, Esta do do Rio
Gran de do Sul.

Re la to ra:Se na do ra Emi lia Fer nan des

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 446, de 2001 (nº 1.073, de 2001, na Câ-
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za
a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cló vis Mâ ni ca a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são na ci da de de Antô nio Pra do,
Esta do do Rio Gran de do Sul.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.250,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con-
gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria nº 261,
de 14 de ju nho de 2000, que au to ri za a ex plo ra ção de
ca nal de ra di o di fu são, nos ter mos do art. 49, XII. com-
bi na do com o § 3º do art. 223, am bos da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu -
ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu men to
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li -

ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de com a le gis la -
ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.

É a se guin te a di re ção da Asso ci a ção Co mu ni -
tá ria Cló vis Mâ ni ca (cf. fl.21):
Pre si den te José Car los Ghin zel li
Di re tor Téc. Ope ra ci o nal Ne vis Fran cis co Car ra
Di re tor Adm.-Fi nan ce i ro Cris ti na Gi az zon Oli ve i ra

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer fa-
vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Sa u lo Co e lho.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re-
da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di -
co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con-
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter-
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe de -
cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ci -
o na uma sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e
exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre ten -
den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à aná li se
des ta Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 446, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re-
so lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do
ca rac te ri za do que a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cló vis
Mâ ni ca aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga -
is para ha bi li tar-se à au to ri za ção, opi na mos pela
apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to Le-
gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 9 de abril de 2002. –Ri car do
San tos, Pre si den te –Emi lia Fer nan des, Re la to ra  –
Ma u ro Mi ran da – Antô nio Car los Jú ni or – Mo re i ra
Men des – Artur da Tá vo la – Be ní cio Sam pa io – Lú-
cio Alcân ta ra – Na bor Jú ni or – Ro me ro Jucá – Ge-
ral do Cân di do – Ju vên cio da Fon se ca – Ca sil do
Mal da ner – Ro ber to Sa tur ni no – Ro meu Tuma.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA- GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................

Se ção II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................

Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con-
gres so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va -
ção de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi -
são;
....................................................................................

CAPITULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar 
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para
o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima-
gens, ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de
dos sis te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º – O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato
no pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi -
men to da men sa gem.

§ 2º – A não re no va ção da con ces são ou per-
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo,
dois quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção
no mi nal.

§ 3º – O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te 
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal. na for ma dos pa rá gra fos an te ri o -
res.

§ 4º – O can ce la men to da con ces são ou per-
mis são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci -
são ju di ci al.

§ 5º – O pra zo da con ces são ou per mis são
será de dez anos para as emis so ras de rá dio e de
quin ze para as de te le vi são.
....................................................................................

PARECER Nº 255, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 452, de
2001 (nº 1.068/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que “Apro va o ato que re no va a
per mis são ou tor ga da à Rá dio Pam pa
Cen tro Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra-
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du -
la da na ci da de de San ta Ma ria, Esta do do
Rio Gran de do Sul”.

Re la tor: Se na do ra Emi lia Fer nan des

I – Re la tó rio

Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 452, de 2001 (nº 1.068, de
2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a per mis são ou tor ga da à Rá dio Pam pa
Cen tro Ltda. para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de San ta
Ma ria, Esta do do Rio Gran de do Sul.

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 667,
de 1999, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao
Con gres so Na ci o nal o ato cons tan te da Por ta ria
nº 19, de 18 de mar ço de 1999, que re no va a per-
mis são para a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu -
são so no ra, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na -
do com o § 3º do art. 223, am bos da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co-
mu ni ca ções ao Pre si den te da Re pú bli ca, do cu -
men to que in te gra os au tos, dá con ta de que a
pre sen te so li ci ta ção foi ins tru í da de con for mi da de
com a le gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de-
fe ri men to.

É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em-
pre en di men to Rá dio Pam pa Cen tro Ltda. (cf. fl.
105):

Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
Ota vio Du mit Ga dret 4.500
Ra fa el Alva rez Ga dret 3.700
To tal de Con tas 8.200

O re fe ri do pro je to foi apro va do pela Co mis são
de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca 
da Câ ma ra  dos De pu ta dos, que se guiu o pa re cer
fa vo rá vel de seu re la tor, De pu ta do Arol de de Oli ve i -
ra.
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Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do ju-
rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis -
la ti va.

II – Aná li se

O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Con-
gres so Na ci o nal, dos atos que ou tor gam e re no vam
con ces são, per mis são ou au to ri za ção para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter-
mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe-
de cer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e
aos cri té ri os es ta be le ci dos pela Re so lu ção nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la -
ci o na uma sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das
e exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre-
ten den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca -
ções, que de vem ins tru ir o pro ces so sub me ti do à
aná li se des ta Co mis são de Edu ca ção.

III – Voto

Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 452, de 2001, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Re so -
lu ção nº 39, de 1992, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac -
te ri za do que a en ti da de Rá dio Pam pa Cen tro Ltda.
aten deu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha-
bi li tar-se à re no va ção da per mis são, opi na mos pela
apro va ção do ato, na for ma do pro je to de de cre to Le gis -
la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.

Sala da Co mis são, 9 de abril de 2002. – Ri car do
San tos, Pre si den te – Emí lia Fer nan des, Re la to ra –
Ma u ro Mi ran da – Antô nio Car los Jú ni or – Artur da Tá-
vo la – Ro ber to Sa tur ni no – Be ní cio Sam pa io – Lú cio
Alcân ta ra – Na bor Jú ni or – Ro me ro Jucá – Ge ral do
Cân di do (abs ten ção) – Ju vên cio da Fon se ca – Mo re i -
ra Men des – Ca sil do Mal da ner – Ro meu Tuma.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETÁRIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

.........................................................................

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

..........................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
..........................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar 
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para
o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima-
gens, ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de
dos sis te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men -
to da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per-
mis são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo,
dois quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção
no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o -
res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.

.........................................................................

PARECER Nº 256, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, so bre o Pro je to de Lei do Se na do
nº 9, de 2001 – Com ple men tar, de au to ria
do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, que al te -
ra a Lei Com ple men tar nº 101, de 4 de
maio de 2000, con ce den do pra zo para o
en qua dra men to de mu ni cí pi os no li mi te
de des pe sa de pes so al, nas hi pó te ses
em que es pe ci fi ca.

Re la tor: Se na dor Jef fer son Pé res

I – Re la tó rio

Em apre ci a ção, nes ta opor tu ni da de, Pro je to de
Lei Com ple men tar do Se na do nº 9, de 2001, de au to -
ria do dis tin to Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, em que
Sua Exce lên cia de fen de a pror ro ga ção do pra zo para
en qua dra men to de mu ni cí pi os no li mi te de des pe sa
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de pes so al, con for me es ti pu la o art. 70 da Lei Com-
ple men tar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Os mu ni cí pi os con tem pla dos, con for me es ti pu la 
a pro pos ta, são os “que so fre ram re du ção do co e fi ci -
en te de par ti ci pa ção nos re cur sos do Fun do de Par ti -
ci pa ção dos Mu ni cí pi os  _ FPM _, em vir tu de do dis-
pos to no art. 1º da Lei Com ple men tar nº 91, de 22 de
de zem bro de 1997" (...).

Assim, são con ce di dos aos mu ni cí pi os os se-
guin tes pra zos, es ca lo na dos de acor do com a per da
ex pe ri men ta da pelo ente da fe de ra ção, em face da
nova sis te má ti ca de cál cu lo ins ti tu í da pela Lei Com-
ple men tar nº 91, de 1997” (...).

i) qua ren ta e oito me ses, no caso dos mu ni cí pi -
os que te nham per di do mais de 33% dos re cur sos do
FPM;

ii) trin ta e seis me ses, no caso dos mu ni cí pi os
que te nham per di do en tre 10% e 33%;

iii) trin ta me ses, no caso dos mu ni cí pi os que te-
nham per di do me nos de 10%.

Per mi to-me trans cre ver al gu mas pas sa gens da
bem ela bo ra da fun da men ta ção com a qual o no bre
pro po nen te de fen de sua pro pos ta. Ei-las:

“A par tir da pu bli ca ção do re sul ta do do sen so
de mo grá fi co de 1991, a dis tri bu i ção dos re cur sos do
FPM pas sou a en fren tar uma sé rie de di fi cul da des.
Esse cen so re ve lou nova dis tri bu i ção in ter mu ni ci pal
da po pu la ção do País. Em vir tu de de mo vi men tos mi-
gra tó ri os de pe que nos mu ni cí pi os para ci da des de
por te mé dio e mu ni cí pi os das ca pi ta is, cen te nas de
mu ni cí pi os do in te ri or per de ram po pu la ção, com pa ra -
ti va men te ao cen so an te ri or.

“De acor do com a le gis la ção do FPM,
os mu ni cí pi os que ti nham per di do po pu la -
ção te ri am, em con se qüên cia, a re du ção de
sua par ti ci pa ção nos re cur sos do Fun do. Os
pre fe i tos des ses mu ni cí pi os de fla gra ram,
con tu do, um mo vi men to pela ma nu ten ção
de sua par ti ci pa ção no FPM. Argu men ta -
va-se que a re du ção dos re cur sos do FPM
in vi a bi li za ria es ses mu ni cí pi os, do pon to de
vis ta eco nô mi co, uma vez que não se ria
pos sí vel re du zir, na mes ma pro por ção, as
des pe sas com a ma nu ten ção dos ser vi ços
pú bli cos, prin ci pal men te pes so al, e com o
ser vi ço da dí vi da, no caso de mu ni cí pi os en-
di vi da dos”.

Além des se subs tan ci o so ar ra zo a do, o ilus tre e
de no da do com pa nhe i ro des cre ve todo o pro ces so de
de can ta ção a que o as sun to foi sub me ti do, vi san do

atin gir o pon to de equi lí brio que apla cas se os âni mos
dos in sa tis fe i tos. Para tan to, fo ram edi ta das vá ri as
Leis Com ple men ta res: i) a de nº 72, de 29 de ja ne i ro
de 1993, pror ro gan do até o fi nal de 1993 a ta be la de
co e fi ci en tes de re par ti ção dos re cur sos do FPM,
apro va da pelo De cre to-Lei nº 1.881/81; ii) a de nº 74,
de 30 de abril de 1993, man ten do os co e fi ci en tes de
par ti ci pa ção fi xa dos para o exer cí cio de 1992, e re vi -
san do os co e fi ci en tes dos mu ni cí pi os que ce de ram
po pu la ção para as no vas uni da des mu ni ci pa is cri a -
das em 1993, bem as sim, de fi nin do o cen so de 1991
como base de cál cu lo dos co e fi ci en tes a se rem uti li -
za dos.

Em meio a esse pro ces so de mar chas e con tra -
mar chas, sur ge a Lei Com ple men tar nº 91, de 1997,
na qual es tão es ti pu la das, den tre ou tras, as se guin tes 
nor mas:

i) cada mu ni cí pio pas sou a ser con tem pla do no
Fun do, se gun do in ter va los de po pu la ção, con for me
pre vis to no De cre to-Lei nº 1.881/81, eli mi nan do-se os
re a jus tes pe rió di cos dos li mi tes dos in ter va los de po-
pu la ção pre vis tos em ta be la; ii) a cada mu ni cí pio foi
atri bu í do um co e fi ci en te de par ti ci pa ção in di vi du al, de
acor do com sua po pu la ção; iii) re vi são anu al das quo-
tas, com base nos da dos da po pu la ção for ne ci dos
pelo IBGE – Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta-
tís ti ca; iv) ma nu ten ção, a par tir do exer cí cio de 1998,
dos co e fi ci en tes atri bu í dos aos mu ni cí pi os em 1997;
v) apli ca ção de re du to res, a par tir de 1º de ja ne i ro de
1999, de 20% so bre os ga nhos ob ti dos in di vi du al -
men te por al guns mu ni cí pi os; vi) ra te io dos re cur sos
pro ve ni en tes da apli ca ção dos re du to res en tre os mu-
ni cí pi os que ex pe ri men ta ram per da.

Ocor re que, nos ter mos da jus ti fi ca ção, ne nhu -
ma das fór mu las pre co ni za das aten deu aos in te res -
ses de to dos. Na sis te má ti ca ins ti tu í da pela Lei Com-
ple men tar nº 91, de 1997, a in sa tis fa ção fica por con ta 
da apli ca ção do re du tor de 20%.

É o re la tó rio.

II – Voto do Re la tor

Nos ter mos do art. 99 do Re gi men to Inter no da
Casa, cabe a esta Co mis são apre ci ar e emi tir pa re cer 
so bre o mé ri to da pro po si ção em exa me.

O pro je to, de au to ria do Se na dor Ro ber to Sa tur -
ni no, bus ca am pli ar, de for ma es ca lo na da, o pra zo de
dois exer cí ci os, pre vis to no art. 70 da Lei de Res pon -
sa bi li da de Fis cal – LRF, a ven cer no exer cí cio de
2002, para os mu ni cí pi os que te nham so fri do re du ção 
de co e fi ci en te de par ti ci pa ção no FPM, em vir tu de
das dis po si ções da Lei Com ple men tar nº 91, de 22 de

04624 Qu ar ta-fe i ra  17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

    53ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



de zem bro de 1997. Por essa lei, os co e fi ci en tes de
par ti ci pa ção dos mu ni cí pi os, ex ce to dos mu ni cí pi os
das ca pi ta is, se rão cal cu la dos se gun do o nú me ro de
ha bi tan tes, con for me pre vis to ini ci al men te pelo Có di -
go Tri bu tá rio Na ci o nal, Lei nº 5.172, de 25 de ou tu bro
de 1966. Em fun ção des sa nova sis te má ti ca de cál cu -
lo, mu i tos mu ni cí pi os ti ve ram seus co e fi ci en tes de
par ti ci pa ção no Fun do re du zi dos.

As de man das dos pre fe i tos dos mu ni cí pi os per-
de do res, que le gi ti ma men te pro cu ram de fen der os in-
te res ses de suas co mu ni da des, cons ti tu em o mo tor
da pre sen te pro po si ção. Na aná li se do seu mé ri to,
bus co, de for ma equi li bra da e im par ci al, fo ca li zar di fe -
ren tes as pec tos que en vol vem a ques tão das fi nan -
ças mu ni ci pa is, em es pe ci al o mo men to so e in so lú vel
pro ble ma de en qua dra men to das des pe sas com pes-
so al.

Nes te re la tó rio, ba se io-me em da dos da Se cre -
ta ria do Te sou ro Na ci o nal - STN - e do Ban co Cen tral
do Bra sil – BACEN –, tra ba lha dos pela Se cre ta ria
para Assun tos Fis ca is do Ban co Na ci o nal do De sen -
vol vi men to Eco nô mi co e So ci al – BNDES — com os
qua is pro cu ro, de iní cio, mos trar o com por ta men to
das re ce i tas das três es fe ras de go ver no, em es pe ci al
da mu ni ci pal, como de cor rên cia da di vi são do po der
im po si ti vo e do sis te ma de par ti lha im pos to pela Car-
ta de 1988.

Em se gui da, com base em da dos da STN (dis-
po ni bi li za dos no site www.te sou ro.fa zen da.gov.br),
pro cu ro mos trar a evo lu ção das des pe sas com pes-
so al e en car gos so ci a is dos mu ni cí pi os, e es pe cu lar
so bre as pro vá ve is ca u sas da ele va ção ve ri fi ca da no
pe río do sob aná li se. Nes sa se ção, con tras te io, ain da,
as des pe sas aci ma ci ta das com a re ce i ta cor ren te lí-
qui da¹ dos mu ni cí pi os, de modo a evi den ci ar a pon de -
ra ção das pri me i ras nas úl ti mas e a ten dên cia ve ri fi -
ca da ao lon go do tem po.

Na ter ce i ra se ção, tra ço, ain da que de for ma
per func tó ria, qua dro acer ca da cul tu ra his tó ri ca da
ges tão fis cal no País e res sal to a im por tân cia da LRF
como ins tru men to de mu dan ça de men ta li da de dos
ges to res da co i sa pú bli ca.

¹ De acor do com o in ci so IV do art. 2º da Lei de Res pon sa bi li da de 
Fis cal, por re ce i ta cor ren te lí qui da en ten de-se o so ma tó rio das re-
ce i tas tri bu tá ri as, de con tri bu i ções, pa tri mo ni a is, in dus tri a is, agro-
pe cuá ri as, de ser vi ços, trans fe rên ci as cor ren tes e ou tras tam bém 
cor ren tes, de du zi das: (...) c) na União, nos Esta dos e nos Mu ni cí -
pi os, a con tri bu i ção dos ser vi do res para o cus te io do seu sis te ma
de pre vi dên cia e as sis tên cia so ci al e as re ce i tas pro ve ni en tes da
com pen sa ção fi nan ce i ra ci ta da no § 9º do art. 201 da Cons ti tu i -
ção.

Fi nal men te, ar ro lo, na úl ti ma se ção, o ins tru men tal 
ju rí di co-nor ma ti vo à dis po si ção dos ges to res pú bli cos
dos três ní ve is de go ver no para fa ze rem face ao cum pri -
men to das dis po si ções cons ti tu ci o na is e le ga is, que
pro cu ram con ter o ver ti gi no so cres ci men to das des pe -
sas com pes so al. A tí tu lo de su ges tão, lis to me di das
que, uma vez pos tas em prá ti ca, po de ri am con tri bu ir, de
for ma me nos tra u má ti ca, para a so lu ção do pro ble ma.

II.1 – Bre ve no tí cia so bre a re par ti ção tri bu tá ria
pe los três ní ve is de go ver no

O nos so sis te ma de dis cri mi na ção de ren das
en con tra-se cons ti tu ci o nal men te or ga ni za do sob a
for ma de di vi são do po der im po si ti vo en tre as en ti da -
des po lí ti cas au tô no mas - União, Esta dos/Dis tri to Fe-
de ral e Mu ni cí pi os - e de par ti lha do re sul ta do fi nan -
ce i ro de cer tos tri bu tos, este úl ti mo co nhe ci do como
sis te ma de par ti ci pa ção.

O sis te ma de dis cri mi na ção de ren das cons ti tui
pon to fun da men tal para o equi lí brio fe de ra ti vo, por-
quan to não é pos sí vel con ce ber-se au to no mia po lí ti -
ca sem au to no mia fi nan ce i ra. O sis te ma ins ti tu í do
pelo cons ti tu in te de 1983 co lo cou sig ni fi ca ti vo pon to
de in fle xão na ex ces si va cen tra li za ção da ar re ca da -
ção tri bu tá ria em be ne fí cio da União, san ci o na da pela
re for ma tri bu tá ria de 1966.

Estu do re a li za do pela Se cre ta ria para Assun tos
Fis ca is - SF, do BNDES - Ban co Na ci o nal do De sen -
vol vi men to Eco nô mi co e So ci al² -, re ve la de for ma elo-
qüen te os efe i tos prá ti cos des sa des cen tra li za ção.
Com efe i to, con for me mos tra o men ci o na do do cu men -
to, em 1980, de um to tal de re ce i tas equi va len tes a
24,6% do PIB, a União fi ca va com nada me nos que
18,5%, os Esta dos/Dis tri to Fe de ral com 5,4% e os mu-
ni cí pi os com ape nas 0,7%. Dito de ou tra for ma, isso
sig ni fi ca que, em 1980, a União abo ca nha va 75,2% do
to tal das re ce i tas tri bu tá ri as ge ra das no País, os Esta-
dos/Dis tri to Fe de ral, 22,0% e os Mu ni cí pi os, 2,8%.

A des cen tra li za ção pro mo vi da pelo cons ti tu in te
de 1988 deu lu gar à ma i or di vi são do bolo tri bu tá rio
que nos sa his tó ria eco nô mi ca re gis tra, em pro ve i to
dos en tes me no res da fe de ra ção, es pe ci al men te dos
mu ni cí pi os, que ti ve ram suas re ce i tas ele va das de
for ma sig ni fi ca ti va. Assim é que, no ano 2000, de uma
car ga tri bu tá ria de 33,4% do PIB, a União fica com
22,6%, os Esta dos/Dis tri to Fe de ral com 9,1% e os
mu ni cí pi os com 1,7%. Ou seja, a União vê sua par ti ci -
pa ção cair de 75,1% para 67,7% da ar re ca da ção to tal 
de tri bu tos, en quan to os Esta dos/Dis tri to Fe de ral am-
pli am sua par ti ci pa ção de 22,0% para 27,2% e os mu-
ni cí pi os, de 2,8% para 5,1%.

––––––––––
² Infor me SF nº 28, ju nho de 2001.
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A si tu a ção aci ma des cri ta en con tra-se re tra ta da 
na Ta be la 1 aba i xo, que re ve la um qua dro evo lu ti vo
con si de ra vel men te fa vo rá vel aos mu ni cí pi os, con si -
de ran do-se ape nas a ca pa ci da de im po si ti va de cada
uma das en ti da des po lí ti cas da fe de ra ção. Se le va da
em con ta a re ce i ta dis po ní vel, as sim en ten di da a re-
ce i ta tri bu tá ria pró pria de cada ente mais (ou me nos)
as trans fe rên ci as, o qua dro é ain da mais fa vo rá vel
aos mu ni cí pi os.

De fato, em 1980, le van do-se em con ta as
trans fe rên ci as efe ti va das pela União aos Esta-
dos/Dis tri to Fe de ral e mu ni cí pi os e pe los Esta dos
aos mu ni cí pi os, a re ce i ta dis po ní vel de cada ente
da fe de ra ção apre sen ta a se guin te po si ção: i) a
União per de par ti ci pa ção no to tal das re ce i tas, ca-
in do de 18,5% para 17,0% do PIB; ii) os Esta-
dos/Dis tri to Fe de ral ex pe ri men tam pe que no ga nho, 
pas san do de 4,4% para 5,5% do PIB; iii) e os mu ni -
cí pi os dão um sal to de 0,7% para 2,1%. Ou seja, a
União tem sua par ti ci pa ção no bolo to tal das re ce i -
tas tri bu tá ri as re du zi da de 75,1% para 69,2%; os
Esta dos/Dis tri to Fe de ral têm sua par ti ci pa ção ele-
va da de 22,0% para 22,2% e os mu ni cí pi os, de
2,9% para 8,6%.

Esse era o qua dro re sul tan te, in tro du zi do pela
re for ma tri bu tá ria de 1966 e re fe ren da da pela Cons ti -
tu i ção de 1967.

Con si de ra da a des cen tra li za ção in tro du zi da
pela Cons ti tu i ção de 1988, a Ta be la 1 re ve la que a
par ti ci pa ção da União no bolo tri bu tá rio cai dos
75,1%, ve ri fi ca dos sob a égi de da re for ma de 1967,
para 67,7%, en quan to os Esta dos/Dis tri to Fe de ral
am pli am sua par ti ci pa ção de 22,0% para 27,2% e os
mu ni cí pi os, de 2,9% para 5,1%. Esse qua dro leva em
con ta ape nas a ca pa ci da de im po si ti va de cada ente
da fe de ra ção.

Se, en tre tan to, fo rem le va dos em con si de ra ção os
efe i tos do novo sis te ma de par ti ci pa ção in tro du zi do pela

Car ta de 1988, o qua dro mos tra-se ain da mais fa vo rá vel 
aos mu ni cí pi os. Re al men te, como mos tra a Ta be la em
foco, no ano 2000, a União tem sua par ti ci pa ção no to tal 
do bolo tri bu tá rio re du zi da de 67,7% para 57,3%, en-
quan to os Esta dos/Dis tri to Fe de ral vêem sua par ti ci pa -
ção min guar de 27,2% para 25,9% e os mu ni cí pi os am-
pli am-na de 5,1% para 16,9%.

Tra du zin do em quan ti fi ca ção fi nan ce i ro os per-
cen tu a is aci ma, os mu ni cí pi os vi ram suas re ce i tas di re -
ta men te ar re ca da das cres ce rem de R$6,23 bi lhões, em
1988, para R$18,44 bi lhões, em 2000, com um pico de
R$19,02 bi lhões ve ri fi ca do no exer cí cio de 19993. Hou-
ve, no pe río do men ci o na do, um cres ci men to das re ce i -
tas di re ta men te ar re ca da das da or dem de 196%.

Nes se con tex to, as trans fe rên ci as com pul só ri as
- as sim en ten di das as efe ti va das pela União e Esta-
dos, em de cor rên cia de de ter mi na ção cons ti tu ci o nal
ou le gal - as su mem va lo res ex pres si vos. De acor do
com da dos co lhi dos jun to ao Ban co Cen tral e ao
SIAFI – Sis te ma Inte gra do de Admi nis tra ção Fi nan -
ce i ra – en tre 1994 e 2000, a re ce i ta dis po ní vel dos
mu ni cí pi os ex pe ri men tou cres ci men to sig ni fi ca ti vo,
con for me ilus tra a Ta be la 2 aba i xo.

Con si de ra das es sas trans fe rên ci as cons ti tu ci o -
na is, como se vê na Ta be la 2, a re ce i ta dis po ní vel mu-
ni ci pal ex pe ri men ta cres ci men to de 2 16,5%, sem le-
var em con ta as trans fe rên ci as vo lun tá ri as4 e as re la ti -
vas ao SUS - Sis te ma Úni co de Sa ú de.

O Infor me SF dá con ta de que, no ano 2000,
so men te as trans fe rên ci as re la ci o na das com o SUS
“a tí tu lo de fi nan ci a men to da pres ta ção des cen tra li -
za da dos ser vi ços de sa ú de”, to ta li za ram R$8,20 bi-
lhões.

––––––––––
3 Infor me-SF nº 28, ju nho de 2001 (Ta be la 1).

4Por trans fe rên ci as vo lun tá ri as en ten dem-se aque las efe tu a das
pela Uni do aos Esta dos/Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os e que não
de cor rem de de ter mi na ção cons ti tu ci o nal ou le gal
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O ex po nen ci al cres ci men to da re ce i ta dis po ní -
vel dos mu ni cí pi os, como se vê, as sen ta-se nas re ce i -
tas de par ti ci pa ção, tan to na ar re ca da ção fe de ral
(FPM - Fun do de Par ti ci pa ção dos Mu ni cí pi os), quan-
to es ta du al (par ti ci pa ção na ar re ca da ção no ICMS),
pro mo vi das pelo cons ti tu in te de 1988, que foi to tal -
men te aves sa ao qua dro cen tra li za dor pro mo vi do
pela Cons ti tu i ção de 1967. Os da dos dis po ní ve is
mos tram que as re ce i tas de par ti ci pa ção ou trans fe -
rên ci as be ne fi ci a ram prin ci pal men te os mu ni cí pi os
me nos po pu lo sos, os qua is têm uma par ti ci pa ção per
ca pi ta su pe ri or à dos mu ni cí pi os de ma i or po pu la ção. 
Nes tes úl ti mos, a re ce i ta tri bu tá ria pró pria apre sen ta
ma i or pro por ção da re ce i ta dis po ní vel.

A aná li se le va da a efe i to no do cu men to do
BNDES – cons ta ta. que cer ca de 62% dos mu ni cí pi os
que com pu se ram a amos tra, em que a po pu la ção su-
pe ra 100 mil ha bi tan tes, o FPM re pre sen tou me nos
de 20% da re ce i ta dis po ní vel, ou seja, em tais ca sos a
ar re ca da ção di re ta é pre pon de ran te no con jun to das
re ce i tas mu ni cí pi os. De ou tro lado, em 30% dos mu ni -
cí pi os com po pu la ção in fe ri or a 10 mil ha bi tan tes, a
pon de ra ção do FPM re pre sen ta en tre 30% e 50% da
re ce i ta dis po ní vel, en quan to, em 66,5%, essa re la ção
é su pe ri or a 50%.

Vis ta sob este ân gu lo, a for ma mais jus ta de gra-
du ar a di la ta ção dos pra zos para cum pri men to da de-
ter mi na ção da LRF se ria le var em con ta a par ti ci pa -
ção das re ce i tas de trans fe rên ci as do FPM na re ce i ta
dis po ní vel dos mu ni cí pi os, já que a mo ti va ção da ini ci -
a ti va que ora se ana li sa é pre ci sa men te em fru i ção da
per da de re ce i ta de cor ren te des sas trans fe rên ci as.

II.2 – Evo lu ção das Des pe sas com Pes so al e En-
car gos So ci a is dos Mu ni cí pi os

As des pe sas com pes so al têm sido o gran de vi-
lão das ad mi nis tra ções mu ni ci pa is. Os da dos da Ta-
be la 3, co le ta dos jun to à STN, re ve lam que, de 1994 a
2000, hou ve sig ni fi ca ti vo cres ci men to nes sa ru bri ca
do gas to pú bli co mu ni ci pal. Enquan to a re ce i ta dis po -
ní vel cres ceu 216,5%, no mes mo pe río do, as des pe -
sas com pes so al ex pe ri men ta ram ele va ção da or dem
de 28 1%. Isso, sem dú vi da, anu lou todo o es for ço dis-
tri bu ti vo pro mo vi do pelo cons ti tu in te de 1988 em fa vor 
das en ti da des me no res da fe de ra ção.

A ex pli ca ção para essa ex po nen ci al ele va ção
deve ser bus ca da no cres ci men to ve ge ta ti vo das fo-
lhas de sa lá ri os, qui çá em fun ção de cer tas van ta -
gens in ci den tes em cas ca ta so bre os sa lá ri os, prá ti ca
que se to mou ro ti ne i ra em mu i tas ad mi nis tra ções.
Além des sa ex pli ca ção, ou tra que po de ria jus ti fi car o
acrés ci mo das des pe sas se ria a ele va ção do nú me ro

de ser vi do res mu ni ci pa is. Fi nal men te, po der-se-ia in vo -
car, ain da, os au men tos do sa lá rio mí ni mo, já que a ma i -
o ria dos mu ni cí pi os tem a re mu ne ra ção de seus ser vi -
do res as so ci a da a esse pa drão re mu ne ra tó rio. De 1994
até 2000, esse pa drão mí ni mo re mu ne ra tó rio ex pe ri -
men tou in cre men to da or dem de 157%, pas san do de
R$70,00, em 1994, para R$180,00, em 2000.

Em vis ta do que foi dito, não cons ti tu i ria ab sur do
es pe cu lar-se que a con ju ga ção dos três fa to res men ci o -
na dos de vem ter con tri bu í do para a ele va ção das des-
pe sas de pes so al dos mu ni cí pi os aos ní ve is ex pos tos.

Embo ra não se dis po nha de da dos acer ca da
evo lu ção do nú me ro de ser vi do res mu ni ci pa is,

sabe-se que em mu i tas ad mi nis tra ções, em es pe ci al
nas pe que nas ci da des, pre va le ce a cul tu ra do em pre -
guis mo, sob a jus ti fi ca ti va de se rem as Pre fe i tu ras os
úni cos em pre ga do res. Tal vi são, data vê nia, é so fis -
má ti ca e, por tan to, não deve pros pe rar, ten do em vis-
ta que os en tes pú bli cos são in du to res da ge ra ção de
em pre go e ren da, na me di da em que de man dam
bens e ser vi ços ao se tor pri va do.

Não obs tan te o ver ti gi no so cres ci men to no mi nal 
das des pe sas com pes so al no con jun to dos mu ni cí pi -
os, ob ser va-se, por ou tro lado, que, quan do se leva
em con ta a re ce i ta cor ren te lí qui da des ses en tes, o
peso des sas des pe sas é de cli nan te, como mos tra a
Ta be la 4.
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Como se pode ob ser var, em 1994, as des pe sas
com pes so al no con jun to dos mu ni cí pi os cor res pon -
dia a 50,5% da re ce i ta cor ren te lí qui da des ses en tes,
en quan to, em 2000, essa re la ção de cres ce para
44,6%. À me di da em que as des pe sas cres cem 281%
no pe río do, as re ce i tas cres cem 33 1%, o que jus ti fi ca
a al te ra ção de pa ta mar - de 50,5% para 44,6% - das
des pe sas com pes so al, e, mais uma vez, mos tra a im-
por tân cia das trans fe rên ci as nas re ce i tas mu ni ci pa is.

Com por ta ob ser var que a ten dên cia de par ti ci -
pa ção de cli nan te das des pe sas com pes so al em con-
fron to com a re ce i ta cor ren te lí qui da é vá li da para os
mu ni cí pi os, to ma dos no seu agre ga do. Entre tan to,
mu i tas são as si tu a ções que fo gem des sa ten dên cia,
o que deu en se jo ao pro je to de lei sob aná li se.

II.3 – A Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal como
mar co his tó ri co da dis ci pli na fis cal

A anar quia fis cal sem pre foi a ca rac te rís ti ca do
Esta do bra si le i ro. A gas tan ça des me su ra da e in con -
se qüen te, que mais vi sa va sa tis fa zer aos de síg ni os
dos go ver nan tes do que aten der às de man das da po-
pu la ção, im pu nha ao se tor pú bli co con tí nu os e cres-
cen tes dé fi cits, cu jas con se qüên ci as não tar da ram a
se ma ni fes tar. Fi cou cé le bre a ma ni fes ta ção de um
en tão go ver na dor de Esta do, na qual se re go zi ja va
em ter ele i to seu su ces sor, não obs tan te ha ver que-
bra do o Esta do. Ou seja, ele geu seu su ces sor e a ele
en tre gou a mas sa fa li da para ad mi nis trar.

Para fi nan ci ar es ses dé fi cits, os go ver nos uti li -
za vam-se dos me i os clás si cos: a emis são de mo e da
e o en di vi da men to pú bli co. Como a emis são de mo e -
da é prer ro ga ti va da União, tal re cur so foi lar ga men te
uti li za do pelo go ver no fe de ral, sem des pre zar o re cur -
so à ca pi ta ção de pou pan ça do se tor pri va do, via en-
di vi da men to pú bli co.

Com a cri a ção dos ban cos es ta du a is, na dé ca -
da de se ten ta, tais en ti da des logo ti ve ram de tur pa da
sua fi na li da de pre cí pua, qual seja, a de fi nan ci ar o de-
sen vol vi men to eco nô mi co dos res pec ti vos Esta dos,
pas san do a cons ti tu í rem-se em ver da de i ros ban cos
emis so res, na me di da em que fi nan ci a vam os go ver -
nos es ta du a is sem que es tes dis pu ses sem de ca pa ci -
da de fi nan ce i ra para sal dar tais com pro mis sos.

Para se in te gra rem a essa ci ran da, os mu ni cí pi -
os, como não ti nham me i os para emis são de mo e da,
pas sa ram a en di vi dar-se de for ma pro gres si va e con-
ti nu a da.

O re sul ta do de toda essa ir res pon sa bi li da de é
por to dos co nhe ci do: per da de ca pa ci da de de fi nan ci -
a men to do se tor pú bli co, in fla ção ga lo pan te, es tag na -
ção eco nô mi ca e as con se qüên ci as daí ad vin das.

O Pla no Real, lan ça do após fra cas sa das vá ri as
ten ta ti vas de es ta bi li za ção da eco no mia, em sua ló gi -
ca, tem como pres su pos to inar re dá vel o equi lí brio
das con tas pú bli cas. Co me çou com o PAI - Pro gra ma
de Ação Ime di a ta - no iní cio de 1994, que traz como
pri me i ra pro vi dên cia a re ne go ci a ção das dí vi das dos
go ver nos com a União, como pré-con di ção para se al-
can çar uma es ta bi li da de du ra dou ra. Na ar qui te tu ra do
PAI já se pre ten de in cu tir na, cons ciên cia do ad mi nis -
tra dor pú bli co a se men te da ne ces si da de de um ge-
ren ci a men to res pon sá vel das con tas pú bli cas.

No con tex to de um con jun to de nor mas, que ti-
nham por ob je ti vo a re for ma do Esta do, sur ge a Lei
Com ple men tar nº 101, de 4 de maio de 2000 - que fi-
cou co nhe ci da como Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal.
Essa Lei, ao re gu la men tar o Ca pí tu lo II do Tí tu lo VI da
Cons ti tu i ção, tra ça nor mas de fi nan ças pú bli cas vol ta -
das para a res pon sa bi li da de na ges tão fis cal, com-
pre en den do os três Po de res e os três ní ve is de go ver -
no da fe de ra ção. No Ca pí tu lo da Des pe sa Pú bli ca são
im pos tas rí gi das res tri ções à ge ra ção de no vas des-
pe sas ou à as sun ção de com pro mis sos. Assim - diz o
art. 15 - se rão con si de ra das não au to ri za das, ir re gu -
la res e le si vas ao pa tri mó nio pú bli co a ge ra ção de
des pe sa ou as sun ção de obri ga ção que não aten dam 
o dis pos to nos arts. 16 e 17.

O art. 16 pre vê que a cri a ção, ex pan são ou aper-
fe i ço a men to da ação go ver na men tal que acar re te au-
men to de des pe sa será, ne ces sa ri a men te, acom pa -
nha do da es ti ma ti va do im pac to or ça men tá rio-fi nan -
ce i ro no exer cí cio em que deva en trar em vi gor e nos
dois sub se quen tes, bem como da de cla ra ção do or-
de na dor de des pe sas de que o au men to é ade qua do
à pre vi são or ça men tá rio-fi nan ce i ra do exer cí cio e
com pa ti bi li za-se com o pla no plu ri a nu al e com a lei de
di re tri zes or ça men tá ri as.

Por sua vez, nos §§ 1º e 2º do art. 17, en con -
tra-se es ta be le ci da a re gra bá si ca para cri a ção de no-
vas des pe sas pú bli cas: in di ca ção de fon te per ma nen -
te para seu cus te io ou pelo au men to per ma nen te da
re ce i ta, em mon tan te equi va len te, ou pela re du ção
per ma nen te da des pe sa.

Re la ti va men te às des pe sas com pes so al, seu
des me su ra do cres ci men to já cons ti tu iu pre o cu pa ção
do cons ti tu in te de 1988. Assim, é que fi cou as sen ta do 
no art. 169 de nos sa Car ta Po lí ti ca, ip sis ver bis:

“Art. 169. A des pe sa com pes so al ati vo 
e ina ti vo da União, dos Esta dos, do Dis tri to
Fe de ral e dos Mu ni cí pi os não po de rá ex ce -
der os li mi tes es ta be le ci dos em lei com ple -
men tar.
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“Pa rá gra fo úni co. A con ces são de qual-
quer van ta gem ou au men to de re mu ne ra -
ção, a cri a ção de car gos ou al te ra ção de es-
tru tu ra de car re i ra, bem como a ad mis são
de pes so al, a qual quer tí tu lo, pe los ór gãos e
en ti da des da ad mi nis tra ção di re ta ou in di re -
ta, in clu si ve fun da ções ins ti tu í das e man ti -
das pelo Po der Pú bli co, só po de rão ser fe i -
tas:

I – se hou ver pré via do ta ção or ça men -
tá ria su fi ci en te para aten der às pro je ções de
des pe sa de pes so al e os acrés ci mos dela
de cor ren tes;

II – se hou ver au to ri za ção es pe ci fi ca
na lei de di re tri zes or ça men tá ri as, res sal va -
das as em pre sas pú bli cas e as so ci e da des
de eco no mia mis ta.”

De ma is dis so, es ti pu lou, no art. 38 do Ato das
Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as – ADCT -,
que:

“Art. 38. Até a pro mul ga ção da lei com-
ple men tar re fe ri da no art. 169, a União, os
Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí pi os
não po de rão des pen der com pes so al mais
do que ses sen ta e cin co por cen to do va lor
das res pec ti vas re ce i tas cor ren tes.

“Pa rá gra fo úni co. A União, os Esta dos,
o Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí pi os, quan do a
res pec ti va des pe sa de pes so al ex ce der o li-
mi te pre vis to nes te ar ti go, de ve rão re tor nar
àque le li mi te, re du zin do o per cen tu al ex ce -
den te à ra zão de um quin to por ano.”

Como se pode ob ser var, a ex pec ta ti va do le gis -
la dor cons ti tu in te era no sen ti do de que, na au sên cia
de re gra mais rí gi da, o li mi te de des pe sa da es pé cie
es ti ves se ple na men te ajus ta do no pra zo má xi mo de
cin co anos, con ta dos da data de iní cio da vi gên cia da
Cons ti tu i ção.

Com am pa ro nes sas dis po si ções, foi edi ta da a
Lei Com ple men tar nº 82, de 27 de mar ço de 1995 – a
de no mi na da Lei Ca ma ta – que fi xou em ses sen ta por
cen to da re ce i ta cor ren te lí qui da para cada um dos ní-
ve is de go ver no o mon tan te das des pe sas com pes-
so al (art. 1º, in ci sos I, II e III). Fi cou, ain da, es ta be le ci -
do o pra zo de três exer cí ci os para os en tes que even-
tu al men te ex ce des sem tal li mi te se ajus tas sem à
pres cri ção le gal.

Frus tra dos os ob je ti vos per se gui dos na Lei Ca-
ma ta, foi edi ta da a Lei Com ple men tar nº 96, de 31 de
maio de 1999, que tra çou no vas re gras para dis ci pli -

na men to das des pe sas com pes so al. Nes se sen ti do,
fo ram fi xa dos os se guin tes prin cí pi os:

i) as des pe sas do gê ne ro, no caso da União, fo-
ram fi xa das em cin quen ta por cen to da re ce i ta cor ren te
lí qui da e man ti da em ses sen ta por cen to, no caso dos
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os (art. 1º);

ii) sem pre que es sas des pe sas ul tra pas sas sem
os res pec ti vos li mi tes, fi ca vam ve da das: a) a con ces são 
de van ta gem ou au men to de re mu ne ra ção a qual quer
tí tu lo; b) a cri a ção de car gos, em pre gos e fun ções ou al-
te ra ção da es tru tu ra de car re i ra; c) no vas ad mis sões ou
con tra ta ções de pes so al, a qual quer tí tu lo, pe los ór gãos 
e en ti da des da ad mi nis tra ção di re ta ou in di re ta, man ti -
das, no todo ou em par te, pelo Po der Pú bli co; d) a con-
ces são a ser vi do res de be ne fí ci os não pre vis tos cons ti -
tu ci o nal men te (art. 32);

iii) foi con ce di do pra zo de mais dois exer cí ci os
para os en tes que even tu al men te es ti ves sem aci ma
dos li mi tes (art. 4º);

iv) os re cal ci tran tes fi ca ram su je i tos às se guin -
tes san ções: a) sus pen são dos re pas ses de ver bas
fe de ra is ou es ta du a is; b) ve da ção à con ces são, di re ta 
ou in di re ta, de ga ran tia da União e à con tra ta ção de
ope ra ção de cré di to jun to às ins ti tu i ções fi nan ce i ras
fe de ra is (art. 5º).

A Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, no art. 19,
man te ve os mes mos li mi tes de des pe sas para cada
um dos en tes da fe de ra ção, po rém com es pe ci fi ca ção 
de ta lha da des ses li mi tes com re la ção a cada um dos
Po de res da es fe ra de go ver no e ao Mi nis té rio Pú bli co.
De ma is dis so, con ce de dois exer cí ci os aos en tes,
que, no exer cí cio an te ri or ao de vi gên cia da Lei, es ti -
ves sem aci ma do li mi te (art. 70).

Re ca pi tu lan do: sem con tar os 5 anos pre vis tos
no art. 38 do ADCT, te mos os se guin tes pra zos já con-
ce di dos para en qua dra men to das des pe sas com pes-
so al nos li mi tes da lei: i) Lei Com ple men tar nº 82, de
1995 – 3 exer cí ci os; ii) Lei Com ple men tar nº 96, de
1999 – 2 exer cí ci os; Lei Com ple men tar nº 101, de
2000 – 2 exer cí ci os. No to tal, por tan to, já fo ram con-
ce di dos 7 exer cí ci os para aten di men to das dis po si -
ções cons ti tu ci o na is e le ga is re la ci o na das com es sas
des pe sas.

11.4 – O arsenal legislativo posto à
disposição dos entes da federação para
atendimento dos preceitos constitucional e legal

Em prin cí pio, é pos sí vel es pe cu lar que a ine fi cá -
cia das re gras edi ta das, tan to no ADCT, quan to na Lei
Com ple men tar nº 82, de 1995, es te ja as so ci a da, de
um lado, à fal ta de con di ções ob je ti vas, em face da ri-
gi dez das nor mas es ta tu tá ri as re la ti vas ao fun ci o na -
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lis mo pú bli co; de ou tro, à fal ta de pre vi são de san ção,
na hi pó te se do seu des cum pri men to, uma vez que a
ob ser vân cia de tais pre ce i tos, em al guns ca sos, im pli -
ca a ado ção de te ra pêu ti ca ex tre ma men te amar ga.

Com efe i to, de iní cio, a úni ca pre vi são de san-
ção era a in ser ta nas dis po si ções cons ti tu ci o na is do
art. 85, in ci so VII, que pres cre ve como cri me de res-
pon sa bi li da de o não cum pri men to das leis e das de ci -
sões ju di ci a is, re gra essa que, por cons ti tu ir prin cí pio
ba si lar do di re i to cons ti tu ci o nal pá trio, in se re-se na-
que les de ob ser vân cia obri ga tó ria pe los três ní ve is de
go ver no. Mes mo as sim, a efi cá cia da re gra cons ti tu ci -
o nal fi cou con di ci o na da à vi gi lân cia do Mi nis té rio Pú-
bli co dos Esta dos, a que cabe, in es pé cie, a de fe sa
da or dem ju rí di ca (C.F., art. 127).

A Emen da Cons ti tu ci o nal – E.C. – nº 19, de 4 de
ju nho de 1998 – a de no mi na da re for ma ad mi nis tra ti va 
–, en tre tan to, ace na com re gras pre ten sa men te mais
ri go ro sas so bre o as sun to, na me di da em que pre vê
como san ção aos en tes ina dim plen tes a ime di a ta
sus pen são de re pas se de ver bas fe de ra is, pre ce i tos
es ses logo in cor po ra dos às dis po si ções da Lei Com-
ple men tar nº 96, de 1999. Por ou tro lado, re fe ri da EC
pro cu ra cri ar con di ções ob je ti vas para vi a bi li zar as
me tas per se gui das, na me di da em que tor na mais fle-
xí ve is as nor mas que re gem o re la ci o na men to do fun-
ci o na lis mo pú bli co com o Esta do.

Assim, a EC, no art. 21, que dá nova re da ção ao
art. 169 da Cons ti tu i ção, ao re cep ci o nar a in di gi ta da
Lei Com ple men tar nº 82, de 1995, tra ça a se guin te
ori en ta ção, ip sis ver bis:

Art. 169. .............................................
...........................................................
“§ 2º De cor ri do o pra zo es ta be le ci do na

lei com ple men tar re fe ri da nes te ar ti go para a
adap ta ção aos pa râ me tros ali pre vis tos, se rão 
ime di a ta men te sus pen sos to dos os re pas ses
de ver bas fe de ra is ou es ta du a is aos Esta dos,
ao Dis tri to Fe de ral e aos mu ni cí pi os que não
ob ser va rem os re fe ri dos li mi tes.

“§ 3º Para o cum pri men to dos li mi tes
es ta be le ci dos com base nes te ar ti go, du ran -
te o pra zo fi xa do na lei com ple men tar re fe ri -
da no ca put, a União, os Esta dos, o Dis tri to
Fe de ral e os mu ni cí pi os ado ta rão as se guin -
tes pro vi dên ci as:

I – re du ção em pelo me nos vin te por
cen to das des pe sas com car gos em co mis -
são e fun ções de con fi an ça;

II – exo ne ra ção dos ser vi do res não es-
tá ve is;

“§ 4º Se as me di das ado ta das com
base no pa rá gra fo an te ri or não fo rem su fi ci -
en tes para as se gu rar o cum pri men to da de-
ter mi na ção da lei com ple men tar re fe ri da
nes te ar ti go, o ser vi dor es tá vel po de rá per-
der o car go, des de que ato nor ma ti vo mo ti -
va do de cada um dos Po de res es pe ci fi que a
ati vi da de fun ci o nal, o ór gão ou uni da de ad-
mi nis tra ti va ob je to da re du ção de pes so al.

“§ 5º O ser vi dor que per der o car go na
for ma do pa rá gra fo an te ri or fará jus a in de -
ni za ção cor res pon den te a um mês de re mu -
ne ra ção por ano de ser vi ço.

“§ 6º O car go ob je to da re du ção pre-
vis ta nos pa rá gra fos an te ri o res será con si -
de ra do ex tin to, ve da da a cri a ção de car go,
em pre go ou fun ção com atri bu i ções igua is
ou as se me lha das pelo pra zo de qua tro
anos.

“§ 7º Lei fe de ral dis po rá so bre as nor-
mas ge ra is a se rem obe de ci das na efe ti va -
ção do dis pos to no § 4º.”

Além des sas pro vi dên ci as, ou tras de or dem le-
gis la ti va e ad mi nis tra ti va são pos sí ve is de se rem
ado ta das, ob je ti van do o cum pri men to da nor ma:

I – dar con se qüên cia as dis po si ções do art. 29,
in ci so VI, da Cons ti tu i ção Fe de ral, que es ta be le ce o
teto re mu ne ra tó rio dos Ve re a do res, gra du a do de
acor do com fa i xas po pu la ci o na is e vin cu la do à re mu -
ne ra ção dos De pu ta dos Esta du a is;

II – ne go ci ar com as ca te go ri as fun ci o na is de
me lhor re mu ne ra ção a re du ção da jor na da de tra ba -
lho, com re du ção, na mes ma pro por ção, dos sa lá ri os.
A man ten ça do va lor do sa lá rio-hora, nes se caso, eli-
mi na o cho que com a pre vi são de ir re du ti bi li da de da
re mu ne ra ção dos ser vi do res pú bli cos, in ser ta no art.
37, in ci so XV, da Cons ti tu i ção Fe de ral;

III - im ple men tar o teto re mu ne ra tó rio do ser vi -
dor pú bli co, teto que não pode ex ce der o sub sí dio
men sal, em es pé cie, dos Mi nis tros do Su pre mo Tri bu -
nal Fe de ral, de acor do com o art. 37, in ci so XI, com a
re da ção dada pelo art. 3º da EC nº 19, de 1998;

IV – li mi tar os ca sos de acu mu la ção às hi pó te -
ses pre vis tas no art. 37, in ci so XVI, da Cons ti tu i ção
Fe de ral, com a re da ção dada pelo art. 3º da EC nº 19,
de 1998;

V – re ne go ci ar os con tra tos de obras e ser vi ços
do Esta do, fir ma dos com par ti cu la res, sob o com pro -
mis so de sal dá-los im pre te ri vel men te no pra zo de
ven ci men to;

VI – com ba ter com pul so fir me a so ne ga ção fis cal.
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Como a exo ne ra ção de ser vi do res – es tá ve is ou
mes mo não es tá ve is – cons ti tui me di da tra u má ti ca e,
de cer ta for ma, de di fí cil jus ti fi ca ção, sob o pon to de
vis ta po lí ti co, po der-se-ia ins ti tu ir Pro gra ma de De-
mis são Vo lun tá ria – PDV – a exem plo do pre vis to na
Lei nº 9.468, de 10 de ju lho de 1997. Essa me di da,
por ser mais pa la tá vel, con tem pla ria tan to os ser vi do -
res não-es tá ve is, quan to os es tá ve is, com a in de ni za -
ção cor res pon den te a um mês de re mu ne ra ção por
ano de ser vi ço, con for me pre vê a EC nº 19, de 1998.

Antes da ins ti tu i ção do PDV, de ver-se-ia pro ce -
der a cri te ri o so le van ta men to das re a is ne ces si da des
de pes so al, nos di fe ren tes ór gãos da es tru tu ra ad mi -
nis tra ti va dos mu ni cí pi os e o es ta be le ci men to de lo ta -
ção ide al para cada um dos seus ór gãos.

É im por tan te ob ser var que a li mi ta ção de des-
pe sa com pes so al, pre vis ta nas nor mas cons ti tu ci o -
nal e in fra cons ti tu ci o nal não tem um fim em si mes ma. 
O su per di men si o na men to des sas des pe sas – que em
al guns mu ni cí pi os che gam a com pro me ter a qua se
to ta li da de dos seus or ça men tos – re sul tou na com-
ple ta exa us tão da ca pa ci da de de in ves ti men to des-
ses en tes em ações de in te res se da co le ti vi da de, tais
como in fra-es tru tu ra, sa ú de, edu ca ção, se gu ran ça,
etc.

O que a le gis la ção tem em vis ta, por tan to, é re-
con du zir a pa râ me tros ra zoá ve is o ní vel de dis pên dio
da es pé cie, de modo que tais en tes fe de ra dos re cu -
pe rem suas fun ções de in du to res do de sen vol vi men -
to eco nô mi co e so ci al, es pe ci al men te nes te mo men to 
em que o com ba te às ele va das ta xas de de sem pre go
es tão a exi gir ações for tes e ob je ti vas de to dos os ní-
ve is de go ver no.

Tal vez pa re ça pa ra do xal su ge rir o com ba te ao
de sem pre go, ao tem po em que se su ge re a im ple -
men ta ção de PDV. Mas não é, por, pelo me nos, duas
boas ra zões. A pri me i ra de las as sen ta-se no fato de
que, com o pro du to das in de ni za ções, os que ade ri -
rem ao Pro gra ma te rão re u ni do con di ções fi nan ce i ras 
para mon ta rem seus pró pri os ne gó ci os e, as sim,
man te rem-se ocu pa dos e tal vez até cri em no vas ocu-
pa ções.

A se gun da ra zão está as so ci a da à re cu pe ra ção
da ca pa ci da de de in ves ti men to dos en tes fe de ra dos,
o que pro mo ve o di na mis mo da eco no mia e faz ge rar
no vos pos tos de tra ba lho no se tor pri va do.

Da aná li se de sen vol vi da é pos sí vel ex tra ir as se-
guin tes con clu sões, den tre ou tras:

i) a di vi são do po der im po si ti vo ins ti tu í do pela
Car ta de 1988, as so ci a da ao sis te ma de par ti ci pa ção, 
foi al ta men te be né fi ca aos mu ni cí pi os, pos si bi li tan -

do-lhes si tu a ção fi nan ce i ra con for tá vel, se ge ri dos os
re cur sos de for ma cri te ri o sa e com par ci mô nia;

ii) a par ti ci pa ção das re ce i tas do FPM na re ce i ta
dis po ní vel dos mu ni cí pi os é ma i or nos mu ni cí pi os me-
nos po pu lo sos, de modo que even tu al alon ga men to
de pra zos para en qua dra men to das des pe sas com
pes so al de al gu mas en ti da des se ria mais jus to se le-
va da em con ta essa par ti ci pa ção;

iii) ten do em con ta os pre ce den tes e con si de -
ran do que já foi con ce di do aos mu ni cí pi os pra zo de
sete anos para o ajus ta men to de suas des pe sas com
pes so al – afo ra os sete anos de cor ri dos en tre a vi gên -
cia da Cons ti tu i ção e a edi ção da Lei Ca ma ta –, en-
ten do que não há ga ran tia de ple na efi cá cia da lei que
se pre ten de edi tar. Nes se sen ti do, é im por tan te ob-
ser var que o ar se nal ju rí di co dis po ní vel, as so ci a do a
ou tras pro vi dên ci as de or dem le gis la ti va e ad mi nis tra -
ti va, es tas de com pe tên cia pri va ti va dos go ver nos
mu ni ci pa is, pa re cem su fi ci en tes para li mi tar as des-
pe sas com o fun ci o na lis mo aos pa râ me tros es ti pu la -
dos pe las nor mas cons ti tu ci o nal e in fra cons ti tu ci o nal;

IV) ten do em vis ta que a li mi ta ção das des pe sas 
com pes so al tem como pano de fun do a re cu pe ra ção
da ca pa ci da de de in ves ti men to dos en tes fe de ra dos,
pa re ce evi den te que tal de si de ra to pode ser al can ça -
do, tan to pela re du ção das des pe sas quan to pelo au-
men to das re ce i tas, ou pe las duas fór mu las com bi na -
das, con for me pro pos to aci ma.

Di an te de todo o ex pos to, o meu voto é, no mé ri -
to, pela re je i ção do Pro je to de Lei Com ple men tar do
Se na do nº 9, de 2001.

Sala da Co mis são, 9 de abril de 2002. – Lú cio
Alcân ta ra, Pre si den te – Jef fer son Pe res, Re la tor –
Ro ber to Sa tur ni no (au tor) Ro me ro Jucá – Fran ce -
li no Pe re i ra – Ri car do San tos (ven ci do) – Jo nas Pi-
nhe i ro – Pa u lo Sou to – Fer nan do Ri be i ro (ven ci do)
–  Ca sil do Mal da ner – La u ro Cam pos (ven ci do) –
Wal deck Orne las – Ro meu Tuma – José Fo ga ça –
Anto nio Car los Jú ni or

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONS TI TU I ÇÃO DA
REPÚBLICA FE DE RA TI VA DO BRA SIL

...........................................................................
Art. 29. (*) O Mu ni cí pio re ger-se-á por lei or gâ ni -

ca, vo ta da em dois tur nos, com o in ters tí cio mí ni mo
de dez dias, e apro va da por dois ter ços dos mem bros
da Câ ma ra Mu ni ci pal, que a pro mul ga rá, aten di dos
os prin cí pi os es ta be le ci dos nes ta Cons ti tu i ção, na
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Cons ti tu i ção do res pec ti vo Esta do e os se guin tes pre-
ce i tos:

.......................... .................................................
IV – nú me ro de Ve re a do res pro por ci o nal à po-

pu la ção do Mu ni cí pio, ob ser va dos os se guin tes li mi -
tes:

a) mí ni mo de nove e má xi mo de vin te e um nos
Mu ni cí pi os de até um mi lhão de ha bi tan tes;

b) mí ni mo de trin ta e três e má xi mo de qua ren ta
e um nos Mu ni cí pi os de mais de um mi lhão e me nos
de cin co mi lhões de ha bi tan tes;

c) mí ni mo de qua ren ta e dois e má xi mo de cin-
qüen ta e cin co nos Mu ni cí pi os de mais de cin co mi-
lhões de ha bi tan tes;

.......................... .................................................
Art. 37. (*) A ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta, in di re ta

ou fun da ci o nal, de qual quer dos Po de res da União, dos
Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os obe de ce -
rá aos prin cí pi os de le ga li da de, im pes so a li da de, mo ra li -
da de, pu bli ci da de e, tam bém, ao se guin te:

.......................... .................................................
XI – a lei fi xa rá o li mi te má xi mo e a re la ção de

va lo res en tre a ma i or e a me nor re mu ne ra ção dos
ser vi do res pú bli cos, ob ser va dos, como li mi tes má xi -
mos e no âm bi to dos res pec ti vos Po de res, os va lo res
per ce bi dos como re mu ne ra ção, em es pé cie, a qual-
quer tí tu lo, por mem bros do Con gres so Na ci o nal, Mi-
nis tros de Esta do e Mi nis tros do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral e seus cor res pon den tes nos Esta dos, no Dis-
tri to Fe de ral e nos Ter ri tó ri os, e, nos Mu ni cí pi os, os
va lo res per ce bi dos como re mu ne ra ção, em es pé cie,
pelo Pre fe i to;

.......................... .................................................
XV – os ven ci men tos dos ser vi do res pú bli cos,

ci vis e mi li ta res, são ir re du tí ve is e a re mu ne ra ção ob-
ser va rá o que dis põem os arts. 37, XI, XII, 150, II, 153,
III, e 153, § 2º, I.

.......................... .................................................
Art. 85. São cri mes de res pon sa bi li da de os atos

do Pre si den te da Re pú bli ca que aten tem con tra a
Cons ti tu i ção Fe de ral e, es pe ci al men te, con tra:

I – a exis tên cia da União;
II – o li vre exer cí cio do Po der Le gis la ti vo, do Po-

der Ju di ciá rio, do Mi nis té rio Pú bli co e dos Po de res
cons ti tu ci o na is das uni da des da Fe de ra ção;

III – o exer cí cio dos di re i tos po lí ti cos, in di vi du a is
e so ci a is;

IV – a se gu ran ça in ter na do Pais;
V – a pro bi da de na ad mi nis tra ção;
VI – a lei or ça men tá ria;

VII – o cum pri men to das leis e das de ci sões ju di -
ci a is.

Pa rá gra fo úni co. Esses cri mes se rão de fi ni dos
em lei es pe ci al, que es ta be le ce rá as nor mas de pro-
ces so e jul ga men to.

.......................... .................................................
Art. 127. (*) O Mi nis té rio Pú bli co é ins ti tu i ção

per ma nen te, es sen ci al à fun ção ju ris di ci o nal do Esta-
do in cum bin do-lhe a de fe sa da or dem ju rí di ca, do re-
gi me de mo crá ti co e dos in te res ses so ci a is e in di vi du -
a is in dis po ní ve is.

§ 1º São prin cí pi os ins ti tu ci o na is do Mi nis té rio
Pú bli co a uni da de, a in di vi si bi li da de e a in de pen dên -
cia fun ci o nal.

§ 2º Ao Mi nis té rio Pú bli co é as se gu ra da au to no -
mia fun ci o nal e ad mi nis tra ti va, po den do, ob ser va do o
dis pos to no art. 169, pro por ao Po der Le gis la ti vo a cri-
a ção e ex tin ção de seus car gos e ser vi ços au xi li a res,
pro ven do-os por con cur so pú bli co de pro vas e de pro-
vas e tí tu los; a lei dis po rá so bre sua or ga ni za ção e
fun ci o na men to.

§ 3º O Mi nis té rio Pú bli co ela bo ra rá sua pro pos ta 
or ça men tá ria den tro dos li mi tes es ta be le ci dos na lei
de di re tri zes or ça men tá ri as.
....................................................................................

Art. 169. (*) A des pe sa com pes so al ati vo e ina ti -
vo da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos
Mu ni cí pi os não po de rá ex ce der os li mi tes es ta be le ci -
dos em lei com ple men tar.

Pa rá gra fo úni co. A con ces são de qual quer van-
ta gem ou au men to de re mu ne ra ção, a cri a ção de car-
gos ou al te ra ção de es tru tu ra de car re i ras, bem como
a ad mis são de pes so al, a qual quer tí tu lo, pe los ór-
gãos e en ti da des da ad mi nis tra ção di re ta ou in di re ta,
in clu si ve fun da ções ins ti tu í das e man ti das pelo po der
pú bli co, só po de rão ser fe i tas:

I – se hou ver pré via do ta ção or ça men tá ria su fi -
ci en te para aten der às pro je ções de des pe sa de pes-
so al e aos acrés ci mos dela de cor ren tes;

II – se hou ver au to ri za ção es pe ci fi ca na lei de di-
re tri zes or ça men tá ri as, res sal va das as em pre sas pú-
bli cas e as so ci e da des de eco no mia mis ta.

(*) Emen da Cons ti tu ci o nal Nº 19, de 1998

....................................................................................

ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

....................................................................................
Art. 38. Até a pro mul ga ção da lei com ple men -

tar re fe ri da no art. 169, a União, os Esta dos, o Dis tri to
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Fe de ral e os Mu ni cí pi os não po de rão des pen der com
pes so al mais do que ses sen ta e cin co por cen to do
va lor das res pec ti vas re ce i tas cor ren tes.

Pa rá gra fo úni co. A União, os Esta dos, o Dis tri to
Fe de ral e os Mu ni cí pi os, quan do a res pec ti va des pe -
sa de pes so al ex ce der o li mi te pre vis to nes te ar ti go,
de ve rão re to mar àque le li mi te, re du zin do o per cen tu al 
ex ce den te à ra zão de um quin to por ano.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000

Esta be le ce nor mas de fi nan ças pú bli -
cas vol ta das para a res pon sa bi li da de na
ges tão fis cal e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................

CAPÍTULO IV
Da Des pe sa Pú bli ca

SEÇÃO I
Da Ge ra ção da Des pe sa

Art. 15. Se rão con si de ra das não au to ri za das, ir-
re gu la res e le si vas ao pa tri mô nio pú bli co a ge ra ção
de des pe sa ou as sun ção de obri ga ção que não aten-
dam o dis pos to nos arts. 16 e 17.

Art. 16. A cri a ção, ex pan são ou aper fe i ço a men -
to de ação go ver na men tal que acar re te au men to da
des pe sa será acom pa nha do de:

I – es ti ma ti va do im pac to or ça men tá rio – fi nan -
ce i ro no exer cí cio em que deva en trar em vi gor e nos
dois sub se qüen tes quen tes;

II – de cla ra ção do or de na dor da des pe sa de que o
au men to tem ade qua ção or ça men tá ria e fi nan ce i ra com
a lei or ça men tá ria anu al e com pa ti bi li da de com o pla no
plu ri a nu al e com a lei de di re tri zes or ça men tá ri as.

§ 1º Para os fins des ta Lei Com ple men tar, con si -
de ra-se:

I – ade qua da com a lei or ça men tá ria anu al, a
des pe sa ob je to de do ta ção es pe cí fi ca e su fi ci en te, ou
que es te ja abran gi da por cré di to ge né ri co, de for ma
que so ma das to das as des pe sas da mes ma es pé cie,
re a li za das e a re a li zar, pre vis tas no pro gra ma de tra-
ba lho, não se jam ul tra pas sa dos os li mi tes es ta be le ci -
dos para o exer cí cio;

II – com pa tí vel com o pla no plu ri a nu al e a lei de
di re tri zes or ça men tá ri as, a des pe sa que se con for me
com as di re tri zes, ob je ti vos, pri o ri da des e me tas pre-
vis tos nes ses ins tru men tos e não in frin ja qual quer de
suas dis po si ções.

§ 2º A es ti ma ti va de que tra ta o in ci so I do ca put
será acom pa nha da das pre mis sas e me to do lo gia de
cál cu lo uti li za das.

§ 3º Res sal va-se do dis pos to nes te ar ti go a des-
pe sa con si de ra da ir re le van te, nos ter mos em que dis-
pu ser a lei de di re tri zes or ça men tá ri as.

§ 4º As nor mas do ca put cons ti tu em con di ção
pré via para:

I – em pe nho e li ci ta ção de ser vi ços, for ne ci men -
to de bens ou exe cu ção de obras;

II – de sa pro pri a ção de imó ve is ur ba nos a que se
re fe re o § 3º do art. 182 da Cons ti tu i ção.

SUBSEÇÃO I
Da Des pe sa Obri ga tó ria de Ca rá ter Con ti nu a do

Art. 17. Con si de ra-se obri ga tó ria de ca rá ter con-
ti nu a do a des pe sa cor ren te de ri va da de lei, me di da
pro vi só ria ou ato ad mi nis tra ti vo nor ma ti vo que fi xem
para o ente a obri ga ção le gal de sua exe cu ção por um
pe río do su pe ri or a dois exer cí ci os.

§ 1º Os atos que cri a rem ou au men ta rem des-
pe sa de que tra ta o ca put de ve rão ser ins tru í dos com
a es ti ma ti va pre vis ta no in ci so I do art. 16 e de mons -
trar a ori gem dos re cur sos para seu cus te io.

§ 2º Para efe i to do aten di men to do § 1º, o ato
será acom pa nha do de com pro va ção de que a des pe -
sa cri a da ou au men ta da não afe ta rá as me tas de re-
sul ta dos fis ca is pre vis tas no ane xo re fe ri do no § 1º do
art. 4º de vi do seus efe i tos fi nan ce i ros, nos pe río dos
se guin tes, ser com pen sa dos pelo au men to per ma -
nen te de re ce i ta ou pela re du ção per ma nen te de des-
pe sa.
....................................................................................

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19, DE 1998

Mo di fi ca o re gi me e dis põe so bre
prin cí pi os e nor mas da Admi nis tra ção
Pú bli ca, ser vi do res e agen tes po lí ti cos,
con tro le de des pe sas e fi nan ças pú bli cas 
e cus te io de ati vi da des a car go do Dis tri -
to Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 21. O art. 169 da Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa 

a vi go rar com a se guin te re da ção:
“Art. 169. A des pe sa com pes so al ati vo e ina ti vo

da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu-
ni cí pi os não po de rá ex ce der os li mi tes es ta be le ci dos
em lei com ple men tar.

§ 1º A con ces são de qual quer van ta gem ou au-
men to de re mu ne ra ção, a cri a ção de car gos, em pre gos
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e fun ções ou al te ra ção de es tru tu ra de car re i ras, bem
como a ad mis são ou con tra ta ção de pes so al, a qual-
quer tí tu lo, pe los ór gãos e en ti da des da ad mi nis tra ção
di re ta ou in di re ta, in clu si ve fun da ções ins ti tu í das e man-
ti das pelo po der pú bli co, só po de rão ser fe i tas:

I – se hou ver pré via do ta ção or ça men tá ria su fi -
ci en te para aten der às pro je ções de des pe sa de pes-
so al e aos acrés ci mos dela de cor ren tes;

II – se hou ver au to ri za ção es pe cí fi ca na lei de di-
re tri zes or ça men tá ri as, res sal va das as em pre sas pú-
bli cas e as so ci e da des de eco no mia mis ta.

§ 2º De cor ri do o pra zo es ta be le ci do na lei com-
ple men tar re fe ri da nes te ar ti go para a adap ta ção aos
pa râ me tros ali pre vis tos, se rão ime di a ta men te sus-
pen sos to dos os re pas ses de ver bas fe de ra is ou es ta -
du a is aos Esta dos, ao Dis tri to Fe de ral e aos mu ni cí pi -
os que não ob ser va rem os re fe ri dos li mi tes.

§ 3º Para o cum pri men to dos li mi tes es ta be le ci -
dos com base nes te ar ti go, du ran te o pra zo fi xa do na
lei com ple men tar re fe ri da no ca put, a União, os Esta-
dos, o Dis tri to Fe de ral e os mu ni cí pi os ado ta rão as
se guin tes pro vi dên ci as:

I – re du ção em pelo me nos vin te por cen to das
des pe sas com car gos em co mis são e fun ções de
con fi an ça;

II – exo ne ra ção dos ser vi do res não es tá ve is.
§ 4º Se as me di das ado ta das com base no pa rá -

gra fo an te ri or não fo rem su fi ci en tes para as se gu rar o
cum pri men to da de ter mi na ção da lei com ple men tar re fe -
ri da nes te ar ti go, o ser vi dor es tá vel po de rá per der o car-
go, des de que ato nor ma ti vo mo ti va do de cada um dos
Po de res es pe ci fi que a ati vi da de fun ci o nal, o ór gão ou
uni da de ad mi nis tra ti va ob je to da re du ção de pes so al.

§ 5º O ser vi dor que per der o car go na for ma do
pa rá gra fo an te ri or fará jus a in de ni za ção cor res pon -
den te a um mês de re mu ne ra ção por ano de ser vi ço.

§ 6º O car go ob je to da re du ção pre vis ta nos pa rá -
gra fos an te ri o res será con si de ra do ex tin to, ve da da a cri-
a ção de car go, em pre go ou fun ção com atri bu i ções
igua is ou as se me lha das pelo pra zo de qua tro anos.

§ 7º Lei Fe de ral dis po rá so bre as nor mas ge ra is a
se rem obe de ci das na efe ti va ção do dis pos to no § 4º."

LEI COMPLEMENTAR Nº 82,
DE 27 DE MARÇO DE 1995

Dis ci pli na os li mi tes das des pe sas
com o fun ci o na lis mo pú bli co, na for ma
do art. 169 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Art. 1º As des pe sas to ta is com pes so al ati vo e
ina ti vo da ad mi nis tra ção di re ta e in di re ta, in clu si ve

fun da ções, em pre sas pú bli cas e so ci e da des de eco-
no mia mis ta, pa gas com re ce i tas cor ren tes da União,
dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos mu ni cí pi os não
po de rão, em cada exer cí cio fi nan ce i ro, ex ce der:

I – no caso da União, a ses sen ta por cen to da
res pec ti va re ce i ta cor ren te lí qui da, en ten di da esta
como sen do o to tal da re ce i ta cor ren te, de du zi dos
os va lo res cor res pon den tes às trans fe rên ci as por
par ti ci pa ções, cons ti tu ci o na is e le ga is, dos Esta dos,
Dis tri to Fe de ral e mu ni cí pi os na ar re ca da ção de tri-
bu tos de com pe tên cia da União, bem como as re ce i -
tas de que tra ta o art. 239 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
e, ain da, os va lo res cor res pon den tes às des pe sas
com o pa ga men to de be ne fí ci os no âm bi to do Re gi -
me Ge ral da Pre vi dên cia So ci al;

II – no caso dos Esta dos, a ses sen ta por cen to 
das res pec ti vas re ce i tas cor ren tes lí qui das, en ten di -
das como sen do os to ta is das res pec ti vas re ce i tas
cor ren tes, de du zi dos os va lo res das trans fe rên ci as
por par ti ci pa ções, cons ti tu ci o na is e le ga is, dos mu ni -
cí pi os na ar re ca da ção de tri bu tos de com pe tên cia
dos Esta dos;

III – no caso do Dis tri to Fe de ral e dos mu ni cí pi -
os, a ses sen ta por cen to das res pec ti vas re ce i tas
cor ren tes.

1º Se as des pe sas de que tra ta este ar ti go ex-
ce de rem, no exer cí cio da pu bli ca ção des ta lei com-
ple men tar, aos li mi tes nele fi xa dos, de ve rão re tor nar 
àque les li mi tes no pra zo má xi mo de três exer cí ci os
fi nan ce i ros, a con tar da que le em que esta lei com-
ple men tar en trar em vi gor, à ra zão de um ter ço do
ex ce den te por exer cí cio.

2º A União, os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os
mu ni cí pi os pu bli ca rão, até trin ta dias após o en cer -
ra men to de cada mês, de mons tra ti vo da exe cu ção
or ça men tá ria, do mês e até o mês, ex pli ci tan do, de
for ma in di vi du a li za da, os va lo res de cada item con-
si de ra do para efe i to do cál cu lo das re ce i tas cor ren -
tes lí qui das, das des pe sas to ta is de pes so al e, con-
se qüen te men te, da re fe ri da par ti ci pa ção.

3º Sem pre que o de mons tra ti vo de que tra ta o
pa rá gra fo an te ri or, no que tan ge à des pe sa acu mu -
la da até o mês, in di car o des cum pri men to dos li mi -
tes fi xa dos nes ta lei com ple men tar, fi ca rão ve da das, 
até que a si tu a ção se re gu la ri ze, qua is quer re vi sões, 
re a jus tes ou ade qua ções de re mu ne ra ção que im pli -
quem au men to de des pe sas.
....................................................................................
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LEI COMPLEMENTAR Nº 96,
DE 31 DE MAIO DE 1999

Dis ci pli na os li mi tes das des pe sas
com pes so al, na for ma do art. 169 da
Cons ti tu i ção.

....................................................................................

LEI Nº 9.468, DE 10 DE JULHO DE 1997

Insti tui o Pro gra ma de Des li ga men -
to Vo lun tá rio de ser vi do res ci vis do Po-
der Exe cu ti vo Fe de ral e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

....................................................................................

PARECER Nº 257, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos so bre o Pro je to de Lei do Se na do
nº 112/2001 – Com ple men tar, de au to ria
do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, que “in-
clui novo dis po si ti vo na Lei Com ple men -
tar nº 101, de 4-5-2000, dis pon do so bre a
com pen sa ção de des pe sas re a li za das
pe los mu ni cí pi os com ações de com pe -
tên cia de ou tro ente da Fe de ra ção.”

Re la tor: Se na dor Jef fer son Pé res

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
o Pro je to de Lei do Se na do nº 112/2001 – Com ple -
men tar, de au to ria do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no,
que “in clui novo dis po si ti vo na Lei Com ple men tar nº
101, de 4-5-2000, dis pon do so bre a com pen sa ção de
des pe sas re a li za das pe los mu ni cí pi os com ações de
com pe tên cia de ou tro ente da Fe de ra ção.”

Mais es pe ci fi ca men te o Pro je to in clui no Ca pí tu -
lo X da Lei Com ple men tar nº 101/2000, a cha ma da
Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal – LRF, um novo ar ti go
com a se guin te re da ção:

“Art. ... Para fins de apu ra ção do cum-
pri men to dos li mi tes de gas tos e en di vi da -
men to pre vis tos nes ta lei com ple men tar,
não se rão con si de ra das as des pe sas re a li -
za das pe los mu ni cí pi os com ações de com-
pe tên cia de ou tro ente da Fe de ra ção, des de 
que au to ri za da a de du ção pelo con se lho de
ges tão fis cal.”

Na jus ti fi ca ção do pro je to, o Se na dor Ro ber to
Sa tur ni no ale ga que “o au men to cons tan te e de sor de -
na do de en car gos, mu i tos de les de com pe tên cia da

União e dos Esta dos, tem fe i to com que o cus to de
sua ma nu ten ção se avo lu me e fuja ao con tro le dos
mu ni cí pi os, não só aque les li ga dos às áre as de sa ú -
de, edu ca ção e as sis tên cia so ci al, mas das mais di fe -
ren tes na tu re zas, tais como nas áre as de ad mi nis tra -
ção fa zen dá ria, agri cul tu ra, co mu ni ca ções, ju di ciá rio,
se gu ran ça pú bli ca, tra ba lho e trans por tes.

....................................................................................
Em face da apro va ção da Lei de Res pon sa bi li -

da de Fis cal (Lei Com ple men tar nº 101/2000), que
pre vê pe na li za ções para os agen tes pú bli cos que não
cum pri rem os li mi tes de gas tos e en di vi da men to ali
es pe ci fi ca dos, faz-se mis ter de so ne rar do côm pu to
de tais gas tos, por ques tão de mé ri to e jus ti ça, as
des pe sas re a li za das pe los mu ni cí pi os com ações de
com pe tên cia de ou tros en tes da Fe de ra ção, pelo que
con cla mo os no bres pa res a apro va rem a pre sen te
pro po si ção."

I.1 – Con si de ra ções Ini ci a is: a Qu es tão do Fe de -
ra lis mo Fis cal no Bra sil

A ques tão sus ci ta da pelo Se na dor Ro ber to Sa-
tur ni no de cor re do fato de que o fe de ra lis mo fis cal in-
trín se co à Cons ti tu i ção é in com ple to. Com efe i to, se
por um lado a Cons ti tu i ção es ta be le ceu re gras cla ras
para a par ti lha das re ce i tas en tre a União, os Esta dos
e os mu ni cí pi os, por ou tro lado, foi am bí gua no to can -
te às res pon sa bi li da des de cada es fe ra de go ver no
quan to ao for ne ci men to de bens e ser vi ços pú bli cos
e, con se qüen te men te, ao gas to pú bli co. Pre va le cem
atri bu i ções con cor ren tes em vá ri os se to res, im pe din -
do uma vi são cla ra do pa pel de cada ente da Fe de ra -
ção.

Embo ra o art. 23 da Cons ti tu i ção enun cie as
com pe tên ci as co muns da União, dos Esta dos e dos
mu ni cí pi os, não es pe ci fi ca a res pon sa bi li da de de
cada ente da Fe de ra ção no exer cí cio des sas com pe -
tên ci as. A ma té ria é re me ti da a uma lei com ple men tar 
que, to da via, não che gou a ser ela bo ra da; nos ter mos 
do art. 23, pa rá gra fo úni co, “lei com ple men tar fi xa rá
nor mas para a co o pe ra ção en tre a União e os Esta-
dos, o Dis tri to Fe de ral e os mu ni cí pi os, ten do em vis ta 
o equi lí brio do de sen vol vi men to e do bem-es tar em
âm bi to na ci o nal.” O pon to de par ti da para equa ci o nar
o pro ble ma se ria, por tan to, ela bo rar essa lei com ple -
men tar.

Não obs tan te, fo ram ela bo ra das al gu mas leis
or di ná ri as dis ci pli nan do, se pa ra da men te, al gu mas
com pe tên ci as, a exem plo das Leis que tra tam do Sis-
te ma Úni co de Sa ú de – SUS (Lei nº 8.080/90), da as-
sis tên cia so ci al (Lei nº 8.742/93 – Lei Orgâ ni ca da
Assis tên cia So ci al) e do Fun do de Ma nu ten ção e De-
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sen vol vi men to do Ensi no Fun da men tal e de Va lo ri za -
ção do Ma gis té rio – FUNDEF (Lei nº 9.424/96).

Fe de ra lis mo fis cal é as sun to ex tre ma men te
com ple xo, es pe ci al men te no caso bra si le i ro. Pri me i ro, 
por que, di ver sa men te do que se ob ser va na qua se to-
ta li da de dos pa í ses or ga ni za dos sob a for ma fe de ra ti -
va, a Cons ti tu i ção tor nou os mu ni cí pi os en tes da Fe-
de ra ção. Ipso fac to, qual quer dis cus são de fe de ra lis -
mo fis cal exi ge a in ter lo cu ção de mi lha res de agen tes. 
Se gun do, por que se in se re em um con tex to mais am-
plo, que re quer a de fi ni ção pré via do pró prio pa pel do
es ta do na so ci e da de, vale di zer, dos bens e ser vi ços
que o es ta do for ne ce rá aos ci da dãos. Fi nal men te,
não se po dem des con si de rar as pro fun das de si gual -
da des in ter-re gi o na is do Bra sil, que tor nam pro fun da -
men te he te ro gê ne as as con di ções dos di fe ren tes es-
ta dos e mu ni cí pi os para a pres ta ção dos ser vi ços pú-
bli cos.

Os es ta dos e mu ni cí pi os es tão sem pre a de-
man dar mais re cur sos fi nan ce i ros da União, sob os
mais va ri a dos pre tex tos. A ver da de, po rém, é que a
Cons ti tu i ção pro mo veu uma gran de des cen tra li za ção 
de re ce i tas em fa vor dos es ta dos e, prin ci pal men te,
dos mu ni cí pi os. Essas trans fe rên ci as ocor re ram por
in ter mé dio de dois me ca nis mos. O pri me i ro con sis tiu
na trans fe rên cia de com pe tên ci as tri bu tá ri as. O se-
gun do, foi o au men to da par ti ci pa ção dos es ta dos e
mu ni cí pi os no pro du to da ar re ca da ção dos tri bu tos fe-
de ra is.

A trans fe rên cia de com pe tên ci as tri bu tá ri as im-
pli cou a per da para a União de sua par ti ci pa ção no
pro du to da ar re ca da ção dos im pos tos so bre lu bri fi -
can tes e com bus tí ve is lí qui dos e ga so sos (40%),
ener gia elé tri ca (40%), ser vi ços de co mu ni ca ções
(100%), trans por tes (30%) e mi ne ra is (10%). Os fa tos
ge ra do res des ses im pos tos fo ram in cor po ra dos à
base de cál cu lo do Impos to so bre Ope ra ções Re la ti -
vas à Cir cu la ção de Mer ca do ri as e so bre Pres ta ções
de Ser vi ços – ICMS.

O au men to da par ti ci pa ção dos es ta dos e mu ni -
cí pi os na ar re ca da ção dos tri bu tos fe de ra is, es ta be le -
ci da pela Cons ti tu i ção de 1988, pro vo cou sig ni fi ca ti va 
re du ção na re ce i ta dis po ní vel do Te sou ro Na ci o nal. A
par tir de 1993, os es ta dos pas sa ram a re ce ber 21,5
% do IR e do IPI e os mu ni cí pi os 22,5 % do IR e do IPI,
en quan to que na Cons ti tu i ção an te ri or es ses per cen -
tu a is eram de 14% e 17%, res pec ti va men te. Ade ma is, 
as re giões Nor te, Nor des te e Cen tro-Oes te pas sa ram 
a re ce ber 3% do pro du to da ar re ca da ção do IR e do
IPI para apli ca ção em pro gra mas de fi nan ci a men to ao
se tor pro du ti vo. Fi nal men te, pas sa ram a ser des ti na dos
adi ci o nal men te aos es ta dos 10% do pro du to da ar re ca -

da ção do IPI, pro por ci o nal men te às suas ex por ta ções
de pro du tos in dus tri a li za dos. Mais re cen te men te, os es-
ta dos e mu ni cí pi os pas sa ram a re ce ber no vas trans fe -
rên ci as da União, com base na Lei Com ple men tar nº
87, de 13-9-96 (Lei Kan dir), como for ma de com pen -
sa ção pela de so ne ra ção do ICMS nas ex por ta ções
de pro du tos in dus tri a li za dos semi-ela bo ra dos.

Per ten ce ain da aos es ta dos (30%) e aos mu ni -
cí pi os (70%) o pro du to da ar re ca da ção do IOF in ci -
den te so bre ouro, ati vos fi nan ce i ros ou ins tru men tos
cam bi a is. Os mu ni cí pi os re ce bem, ade ma is, 50% da
ar re ca da ção do ITR re fe ren tes aos imó ve is ne les si tu -
a dos,

Além dis so, os mu ni cí pi os re ce bem dos es ta dos 
25% do pro du to da ar re ca da ção do ICMS e 50% do
pro du to da ar re ca da ção do Impos to so bre a Pro pri e -
da de de Ve í cu los Au to mo to res – IPVA li cen ci a dos em
seus ter ri tó ri os.

Em con se qüên cia des sa des cen tra li za ção de
re ce i tas, al te rou-se subs tan ci al men te a dis tri bu i ção
da cha ma da re ce i ta dis po ní vel (re ce i ta tri bu tá ria pró-
pria + trans fe rên ci as re ce bi das – trans fe rên ci as con-
ce di das) em fa vor dos es ta dos e, prin ci pal men te, dos
mu ni cí pi os. Entre 1980 e 1999, a dis tri bu i ção da re ce -
i ta dis po ní vel, se gun do es fe ra de go ver no, evo lu iu da
se guin te ma ne i ra:

Como se ob ser va, en tre 1980 e 1999, en quan to
a par ti ci pa ção da União na re ce i ta dis po ní vel to tal re-
du ziu-se em 23%, a par ti ci pa ção dos es ta dos au men -
tou em 24% e a dos mu ni cí pi os em 121%.

Res pal da dos por um vo lu me de trans fe rên ci as
fora do co mum – que lhes che ga au to má ti ca e in de -
pen den te men te de um es for ço pró prio de ar re ca da -
ção –, mu i tos mu ni cí pi os não ex plo ram su fi ci en te -
men te suas ba ses tri bu tá ri as. Esse com por ta men to, a
ina de qua da ava li a ção da vi a bi li da de fi nan ce i ra de um
gran de nú me ro de mu ni cí pi os no mo men to de sua cri-
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a ção e o com pro me ti men to de uma par ce la subs tan -
ci al das re ce i tas com o pa ga men to de pes so al pa re -
cem ex pli car me lhor a ale ga da in su fi ciên cia de re cur -
sos des ses en tes da Fe de ra ção.

Da dos da con so li da ção das con tas pú bli cas re-
fe ren tes a 2000, pu bli ca dos pela Se cre ta ria do Te sou -
ro Na ci o nal, in di cam que as re ce i tas tri bu tá ri as e de
con tri bu i ções dos mu ni cí pi os – IPTU, ITBI, ISS, ta xas
e con tri bu i ções – cor res pon di am a 22,5% da sua re-
ce i ta cor ren te, con tra 63,1% no caso dos es ta dos e
86,5% na União, res pec ti va men te. Por ou tro lado, as
trans fe rên ci as cor ren tes re ce bi das pe los mu ni cí pi os
(prin ci pal men te FPM, SUS, Fun def, ICMS e IPVA) re-
pre sen ta vam nada me nos do que 66,3% da re ce i ta
cor ren te dos mu ni cí pi os, con tra 23,0% no caso dos
es ta dos e 0,04% na União. Esses mes mos da dos in-
di cam que os mu ni cí pi os com pro me te ram com o pa-
ga men to de pes so al ati vo, ina ti vos, pen si o nis tas e sa-
lá rio-fa mí lia 44% da re ce i ta cor ren te to tal.

1.2  – Pro ble mas Eco nô mi cos e Ope ra ci o na is do
PLS nº 112/2001

O PLS nº 112/2001 em nada so lu ci o na os ver-
da de i ros pro ble mas das fi nan ças pú bli cas mu ni ci pa is
e me nos ain da o pro ble ma es pe cí fi co do cus te io de
ati vi da des de com pe tên cia de ou tros en tes da Fe de -
ra ção. Embo ra o ex pur go de de ter mi na dos gas tos do
côm pu to do dé fi cit pú bli co pu des se ali vi ar as ad mi nis -
tra ções mu ni ci pa is das san ções pre vis tas na Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal, nos ca sos em que tais dé fi -
cits de cor res sem efe ti va men te do cus te io de ati vi da -
des alhe i as, essa se ria uma me di da ei va da de equí-
vo cos, por três ra zões prin ci pa is: a) con tra ria o ob je ti -
vo de con ten ção do dé fi cit pú bli co pre vis to na Lei de
Res pon sa bi li da de Fis cal; b) tra ta igual men te os ca sos 
de de ci são uni la te ral de gas to por omis são do res pon -
sá vel e de de ci são con ve ni a da de gas to com o ente
res pon sá vel; c) mos tra-se ope ra ci o nal men te ine xe -
qüí vel.

A Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal tem como um
de seus prin cí pi os bá si cos a pre ven ção de dé fi cits pú-
bli cos re cor ren tes, a qual quer tí tu lo ou jus ti fi ca ti va. O
pro ce di men to re le van te para os ob je ti vos da Lei é a
com pa ra ção en tre o vo lu me de re ce i tas ar re ca da das
e o vo lu me de des pe sas re a li za das pelo ente, de
modo a ve ri fi car se as con tas en con tram-se equi li bra -
das ou se ge ra ram uma ne ces si da de de fi nan ci a men -
to jun to ao mer ca do. Ve ri fi ca da a ocor rên cia de dé fi cit, 
a Lei de man da a aná li se da si tu a ção es pe cí fi ca do
ente para a iden ti fi ca ção dos pro ble mas que de ram
en se jo ao dé fi cit e a to ma da de me di das cor re ti vas,
sob pena de san ções le gal men te pre vis tas. Ain da que

o dé fi cit dos mu ni cí pi os de cor res se de gas tos com ati-
vi da des de com pe tên cia de ou tros en tes fe de ra dos, a
me di da a to mar não se ria apar tar es ses gas tos do
cál cu lo do dé fi cit – como se eles não hou ves sem sido
fe i tos –, mas ado tar ini ci a ti vas que le vem à res pon sa -
bi li za ção do ente com pe ten te por tais gas tos, o que
re quer, como já apon ta do, a ela bo ra ção lei com ple -
men tar pre vis ta no art. 23 da Cons ti tu i ção.

Nem sem pre ocor re, ade ma is, que o gas to de
um mu ni cí pio em ati vi da de de com pe tên cia de ou tro
ente, ain da quan do tal com pe tên cia es te ja ine qui vo -
ca men te de fi ni da, con fi gu ra des pe sa alhe ia às res-
pon sa bi li da des mu ni ci pa is. Exem plo no tó rio é o es ta -
be le ci men to de acor do en tre as ad mi nis tra ções es ta -
du al e mu ni ci pal para o pro vi men to de ser vi ços de sa-
ú de, em que o Esta do en tra com o in ves ti men to em
ca pi tal fixo (cons tru ção do hos pi tal e com pra dos
equi pa men tos) sob a con di ção de que o mu ni cí pio ar-
que com os cus tos va riá ve is do ser vi ço (con tra ta ção
de pes so al, com pra de me di ca men tos, ma nu ten ção
do pré dio, etc.). Nes se caso, em bo ra for mal men te o
mu ni cí pio es te ja gas tan do com a ma nu ten ção de um
bem es ta du al, esse gas to não con fi gu ra ônus em ati-
vi da de de com pe tên cia alhe ia.

Por fim, ve ri fi ca-se que, não fos sem os pro ble -
mas aci ma apon ta dos, res ta ria ain da o fato de que a
ope ra ci o na li za ção da pro pos ta se ria de enor me com-
ple xi da de, de man dan do uma aná li se caso a caso das
con tas mu ni ci pa is, com a fun da men ta ção de cada ex-
pur go re a li za do, para os mais de cin co mil mu ni cí pi os
bra si le i ros. Per der-se-ia, nes se pro ces so, qual quer
pos si bi li da de de con tro le so bre o que está e o que
não está con ta bi li za do nos de mons tra ti vos de con tas, 
bem como da re gu la ri da de dos ex pur gos re a li za dos e
da real si tu a ção fi nan ce i ra dos mu ni cí pi os.

1.3 – Pro ble mas Ju rí di cos e Po lí ti cos do PLS nº
112/2001

O prin cí pio do Esta do de Di re i to exi ge que as
nor mas ju rí di cas se jam do ta das de al guns atri bu tos,
den tre os qua is des ta ca mos, para os fins des te Pa re -
cer, o prin cí pio da pre ci são ou de ter mi na bi li da de da
nor ma e o prin cí pio da re ser va le gal. Nes sa pers pec ti -
va, ve ri fi ca-se que o Pro je to de Lei nº 112/2001 não
aten de o prin cí pio da pre ci são nem o prin cí pio da re-
ser va le gal.

A se gu ran ça ju rí di ca, con di ção fun da men tal
para o Esta do de Di re i to, exi ge que as nor mas se jam
pa u ta das pela pre ci são e cla re za. Na li ção de Ca no ti -
lho, “a se gu ran ça ju rí di ca pos tu la o prin cí pio da pre ci -
são ou de ter mi na bi li da de dos atos nor ma ti vos, ou
seja, a con for ma ção ma te ri al e for mal dos atos nor-
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ma ti vos em ter mos lin güis ti ca men te cla ros, com pre -
en sí ve is e não con fra di tó ri os. Nes ta pers pec ti va se
fala de prin cí pi os ju rí di cos de nor ma ção ju rí di ca con-
cre ti za do res das exi gên ci as de de ter mi na bi li da de,
cla re za e fi a bi li da de da or dem ju rí di ca e, con se qüen -
te men te, da se gu ran ça ju rí di ca e do Esta do de Di re i -
to”¹.

A in frin gên cia do prin cí pio da pre ci são fica pa-
ten te na ine xis tên cia de uma de fi ni ção do que vêm a
ser as “ações de com pe tên cia de ou tro ente da Fe de -
ra ção”. Como não exis te nor ma dis cri mi nan do as
com pe tên ci as en tre os en tes da Fe de ra ção, não é
pos sí vel de ter mi nar, do pon to de vis ta dos Mu ni cí pi -
os, as ações de com pe tên cia de ou tro ente da Fe de -
ra ção, como pre ten de o Pro je to. Tor na-se im pres cin -
dí vel, por tan to, como con di ção sine qua non para
apli ca bi li da de da nor ma, a pré via de fi ni ção das com-
pe tên ci as da União, dos Esta dos e dos Mu ni cí pi os
quan to ao for ne ci men to de bens e ser vi ços à so ci e da -
de.

A in frin gên cia do prin cí pio da re ser va le gal fica
evi den te quan do o Pro je to de le ga ao con se lho de
ges tão fis cal, ór gão cuja cri a ção está a de pen der da
apro va ção do pro je to de lei, de au to ria do Po der Exe-
cu ti vo, em tra mi ta ção na Câ ma ra dos De pu ta dos, a
res pon sa bi li da de para au to ri zar a de du ção das des-
pe sas re a li za das pe los Mu ni cí pi os com ações de
com pe tên cia de ou tro ente da Fe de ra ção, dos li mi tes
de gas tos e en di vi da men to pre vis tos na Lei de Res-
pon sa bi li da de Fis cal. Os pos tu la dos do Esta do de Di-
re i to e da De mo cra cia (art. 1º) e o prin cí pio da re ser va 
le gal (art. 5º, II) que re gem a Cons ti tu i ção, im põem
que as de ci sões nor ma ti vas mais im por tan tes se jam
to ma das di re ta men te pelo le gis la dor. No caso, par ti -
cu lar, da ma té ria ob je to do Pro je to de Lei em co men -
to, a Cons ti tu i ção exi ge lei com ple men tar, con for me
dis põe o art. 23, pa rá gra fo úni co.

II – Voto do Re la tor

De todo o ex pos to, voto pela re je i ção do Pro je to
de Lei nº 112/2001 – Com ple men tar.

Sala da Co mis são, 9 de abril de 2002. – Lú cio
Alcân ta ra, Pre si den te – Jef fer son Pe res, Re la tor –
Jo nas Pi nhe i ro – Ro ber to Sa tur ni no (au tor) – Fran-
ce li no Pe re i ra – Ri car do San tos – Ro me ro Jucá –
José Fo ga ça – Ro meu Tuma – La u ro Cam pos (ven-
ci do) – Edu ar do Su plicy (ven ci do) Pa u lo Sou to –
Wal deck Orne las – Fer nan do Ri be i ro (ven ci do).

1 CANOTILHO, J.J.G. – Di re i to Cons ti tu ci o nal e Te o ria da
Cons ti tu i ção, Co im bra, Alme di na, 1997, p. 251.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 1º A Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, for ma -
da pela união in dis so lú vel dos Esta dos e Mu ni cí pi os e
do Dis tri to Fe de ral, cons ti tui-se em Esta do de mo crá ti -
co de di re i to e tem como fun da men tos:

I – a so be ra nia;
II – a ci da da nia;
III – a dig ni da de da pes soa hu ma na;
IV – os va lo res so ci a is do tra ba lho e da li vre ini-

ci a ti va;
V – o plu ra lis mo po lí ti co.
Pa rá gra fo úni co. Todo o po der ema na do povo,

que o exer ce por meio de re pre sen tan tes ele i tos ou
di re ta men te, nos ter mos des ta Cons ti tu i ção.

....................................................................................
Art. 5º To dos são igua is pe ran te a lei, sem dis tin -

ção de qual quer na tu re za, ga ran tin do-se aos bra si le i -
ros e aos es tran ge i ros re si den tes no País a in vi o la bi li -
da de do di re i to à vida, à li ber da de, à igual da de, à se-
gu ran ça e à pro pri e da de, nos ter mos se guin tes:

....................................................................................
II – nin guém será obri ga do a fa zer ou de i xar de

fa zer al gu ma co i sa se não em vir tu de de lei;

....................................................................................
Art. 23. É com pe tên cia co mum da União, dos

Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os:
I – ze lar pela guar da da Cons ti tu i ção, das leis e

das ins ti tu i ções de mo crá ti cas e con ser var o pa tri mô -
nio pú bli co;

II – cu i dar da sa ú de e as sis tên cia pú bli ca, da
pro te ção e ga ran tia das pes so as por ta do ras de de fi -
ciên cia;

III – pro te ger os do cu men tos, as obras e ou tros
bens de va lor his tó ri co, ar tís ti co e cul tu ral, os mo nu -
men tos, as pa i sa gens na tu ra is no tá ve is e os sí ti os ar-
que o ló gi cos;

IV – im pe dir a eva são, a des tru i ção e a des ca -
rac te ri za ção de obras de arte e de ou tros bens de va-
lor his tó ri co, ar tís ti co ou cul tu ral;

V – pro por ci o nar os me i os de aces so à cul tu ra, à
edu ca ção e à ciên cia;

VI – pro te ger o meio am bi en te e com ba ter a po-
lu i ção em qual quer de suas for mas;

VII – pre ser var as flo res tas, a fa u na e a flo ra;
VIII – fo men tar a pro du ção agro pe cuá ria e or ga -

ni zar o abas te ci men to ali men tar;
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IX – pro mo ver pro gra mas de cons tru ção de mo-
ra di as e a me lho ria das con di ções ha bi ta ci o na is e de
sa ne a men to bá si co;

X – com ba ter as ca u sas da po bre za e os fa to res
de mar gi na li za ção, pro mo ven do a in te gra ção so ci al
dos se to res des fa vo re ci dos;

XI – re gis trar, acom pa nhar e fis ca li zar as con-
ces sões de di re i tos de pes qui sa e ex plo ra ção de re-
cur sos hí dri cos e mi ne ra is em seus ter ri tó ri os;

XII – es ta be le cer e im plan tar po lí ti ca de edu ca -
ção para a se gu ran ça do trân si to.

Pa rá gra fo úni co. Lei com ple men tar fi xa rá nor-
mas para a co o pe ra ção en tre a União e os Esta dos, o
Dis tri to Fe de ral e os Mu ni cí pi os, ten do em vis ta o
equi lí brio do de sen vol vi men to e do bem-es tar em âm-
bi to na ci o nal.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 87,
DE 13 DE SETEMBRO DE 1996

Dis põe so bre o im pos to dos Esta-
dos e do Dis tri to Fe de ral so bre ope ra -
ções re la ti vas à cir cu la ção de mer ca do ri -
as e so bre pres ta ção de ser vi ços de
trans por te in te res ta du al e in ter mu ni ci pal
e de co mu ni ca ção e dá ou tras pro vi dên -
ci as.

....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000

Esta be le ce nor mas de fi nan ças pú bli -
cas vol ta das para a res pon sa bi li da de na
ges tão fis cal e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................

CAPITULO X
Dis po si ções Fi na is e Tran si tó ria

Art. 60. Lei es ta du al ou mu ni ci pal po de rá fi xar li-
mi tes in fe ri o res àque les pre vis tos nes ta Lei Com ple -
men tar para as di vi das con so li da das e mo bi liá ria,
ope ra ções de cré di to e con ces são de ga ran ti as.

Art. 61. Os tí tu los da dí vi da pú bli ca, des de que
de vi da men te es cri tu ra das em sis te ma cen tra li za do
de li qui da ção e cus tó dia, po de rão ser ofe re ci dos em
ca u ção para ga ran tia de em prés ti mos, ou em ou tras
tran sa ções pre vis tas em lei, pelo seu va lor eco nô mi -
co, con for me de fi ni do pelo Mi nis té rio da Fa zen da. 

Art. 62. Os Mu ni cí pi os só con tri bu i rão para o
cus te io de des pe sas de com pe tên cia de ou tros en tes
da Fe de ra ção se hou ver:

I – au to ri za ção na lei de di re tri zes or ça men tá ri -
as e na lei or ça men tá ria anu al;

II – con vê nio, acor do, ajus te ou con gê ne re, con-
for me sua le gis la ção.

Art. 63. É fa cul ta do aos Mu ni cí pi os com po pu la -
ção in fe ri or a cin qüen ta mil ha bi tan tes op tar por:

I – apli car o dis pos to no art. 22 e no § 4º do art.
30 ao fi nal do se mes tre;

II – di vul gar se mes tral men te:
a) (Ve ta do);
b) o Re la tó rio de Ges tão Fis cal;
c) os de mons tra ti vos de que tra ta o art. 53;
III – ela bo rar o Ane xo de Po lí ti ca Fis cal do pla no

plu ri a nu al, o Ane xo de Me tas Fis ca is e o Ane xo de
Ris cos Fis ca is da lei de di re tri zes or ça men tá ri as e o
ane xo de que tra ta o in ci so I do art. 5º a par tir do quin-
to exer cí cio se guin te ao da pu bli ca ção des ta lei com-
ple men tar.

§ 1º A di vul ga ção dos re la tó ri os e de mons tra ti -
vos de ve rá ser re a li za da em até trin ta dias após o en-
cer ra men to do se mes tre.

§ 2º Se ul tra pas sa dos os li mi tes re la ti vos à des-
pe sa to tal com pes so al ou à dí vi da con so li da da, en-
quan to per du rar esta si tu a ção, o Mu ni cí pio fi ca rá su-
je i to aos mes mos pra zos de ve ri fi ca ção e de re tor no
ao li mi te de fi ni dos para os de ma is en tes.

Art. 64. A União pres ta rá as sis tên cia téc ni ca e
co o pe ra ção fi nan ce i ra aos Mu ni cí pi os para a mo der -
ni za ção das res pec ti vas ad mi nis tra ções tri bu tá ria, fi-
nan ce i ra, pa tri mo ni al e pre vi den ciá ria, com vis tas ao
cum pri men to das nor mas des ta Lei Com ple men tar.

§ 1º A as sis tên cia téc ni ca con sis ti rá no tre i na -
men to e de sen vol vi men to de re cur sos hu ma nos e na
trans fe rên cia de tec no lo gia, bem como no apo io à di-
vul ga ção dos ins tru men tos de que tra ta o art. 48 em
meio ele trô ni co de am plo aces so pú bli co.

§ 2º A co o pe ra ção fi nan ce i ra com pre en de rá a
do a ção de bens e va lo res, o fi nan ci a men to por in ter -
mé dio das ins ti tu i ções fi nan ce i ras fe de ra is e o re pas -
se ori un dos de ope ra ções ex ter nas.

Art. 65. Na ocor rên cia de ca la mi da de pú bli ca re-
co nhe ci da pelo Con gres so Na ci o nal, no caso da
União, ou pe las Assem bléi as Le gis la ti vas, na hi pó te -
se dos Esta dos e Mu ni cí pi os, en quan to per du rar a si-
tu a ção:

I – se rão sus pen sas a con ta gem dos pra zos e
as dis po si ções es ta be le ci das nos arts. 23, 31 e 70;
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II – se rão dis pen sa dos o atin gi men to dos re sul ta -
dos fis ca is e a li mi ta ção de em pe nho pre vis ta no art. 9º.

 Pa rá gra fo úni co. Apli ca-se o dis pos to no ca put
no caso de es ta do de de fe sa ou de sí tio, de cre ta do na
for ma da Cons ti tu i ção.

Art. 66. Os pra zos es ta be le ci dos nos arts. 23, 31
e 70 se rão du pli ca dos no caso de cres ci men to real
ba i xo ou ne ga ti vo do Pro du to Inter no Bru to (PIB) na-
ci o nal, re gi o nal ou es ta du al por pe río do igual ou su-
pe ri or a qua tro tri mes tres.

§ 1º Enten de-se por ba i xo cres ci men to a taxa de
va ri a ção real acu mu la da do Pro du to Inter no Bru to in-
fe ri or a 1% (um por cen to), no pe río do cor res pon den -
te aos qua tro úl ti mos tri mes tres.

§ 2º A taxa de va ri a ção será aque la apu ra da
pela Fun da ção Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia e
Esta tís ti ca ou ou tro ór gão que vier a subs ti tui-la, ado-
ta da a mes ma me to do lo gia para apu ra ção dos PIB
na ci o nal es ta du al e re gi o nal.

§ 3º Na hi pó te se do ca put , con ti nu a rão a ser
ado ta das as me di das pre vis tas no art.22.

§ 4º Na hi pó te se de se ve ri fi ca rem mu dan ças
drás ti cas na con du ção das po lí ti cas mo ne tá ria e cam-
bi al, re co nhe ci das pelo Se na do Fe de ral, o pra zo re fe -
ri do no ca put do art. 31 po de rá ser am pli a do em até
qua tro qua dri mes tres.

Art. 67. O acom pa nha men to e a ava li a ção, de
for ma per ma nen te, da po lí ti ca e da ope ra ci o na li da de
de ges tão fis cal se rão re a li za dos por con se lho de
ges tão fis cal, cons ti tu í do por re pre sen tan tes de to dos 
os Po de res e es fe ras de Go ver no, do Mi nis té rio Pú bli -
co e de en ti da des téc ni cas re pre sen ta ti vas da so ci e -
da de, vi san do a:

I – har mo ni za ção e co or de na ção en tre os en tes
da Fe de ra ção;

II – dis se mi na ção de prá ti cas que re sul tem em
ma i or efi ciên cia na alo ca ção e exe cu ção do gas to pú-
bli co, na ar re ca da ção de re ce i tas, no con tro le do en di -
vi da men to e na trans pa rên cia da ges tão fis cal;

III – ado ção de nor mas de con so li da ção das
con tas pú bli cas, pa dro ni za ção das pres ta ções de
con tas e dos re la tó ri os e de mons tra ti vos de ges tão
fis cal de que tra ta esta Lei Com ple men tar, nor mas e
pa drões mais sim ples para os pe que nos Mu ni cí pi os,
bem como ou tros, ne ces sá ri os ao con tro le so ci al;

IV – di vul ga ção de aná li ses, es tu dos e di ag nós -
ti cos.

§ 1º O con se lho a que se re fe re o ca put ins ti tu i -
rá for mas de pre mi a ção e re co nhe ci men to pú bli co
aos ti tu la res de Po der que al can ça rem re sul ta dos me-
ri tó ri os em suas po lí ti cas de de sen vol vi men to so ci al,

con ju ga dos com a prá ti ca de uma ges tão fis cal pe las
nor mas des ta lei com ple men tar.

§ 2º Lei dis po rá so bre a com po si ção e a for ma
de fun ci o na men to do con se lho.

Art. 68. Na for ma do art. 250 da Cons ti tu i ção, é
cri a do o Fun do do Re gi me Ge ral de Pre vi dên cia So ci -
al, vin cu la do ao Mi nis té rio da Pre vi dên cia e Assis tên -
cia So ci al, com a fi na li da de de pro ver re cur sos para o
pa ga men to dos be ne fí ci os do re gi me ge ral da pre vi -
dên cia so ci al.

§ 1º O Fun do será cons ti tu í do de:
I – bens mó ve is e imó ve is, va lo res e ren das do

Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al não uti li za dos na
ope ra ci o na li da de des te;

II – bens e di re i tos que, a qual quer ti tu lo, lhe se-
jam ad ju di ca dos ou que lhe vi e rem a ser vin cu la dos
por for ça de lei;

III – re ce i ta das con tri bu i ções so ci a is para a se-
gu ri da de so ci al, pre vis tas na alí nea a do in ci so I e no
in ci so II do art. 195 da Cons ti tu i ção;

IV – pro du to da li qui da ção de bens e ati vos de
pes soa fí si ca ou ju rí di ca em dé bi to com a Pre vi dên cia
So ci al;

V – re sul ta do da apli ca ção fi nan ce i ra de seus
ati vos;

VI – re cur sos pro ve ni en tes do or ça men to da
União.

§ 2º O fun do será ge ri do pelo Insti tu to Na ci o nal
do Se gu ro So ci al, na for ma da lei.

Art. 69. O ente da Fe de ra ção que man ti ver ou
vier a ins ti tu ir re gi me pró prio de pre vi dên cia so ci al
para seus ser vi do res con fe rir-lhe-á ca rá ter con tri bu ti -
vo e o or ga ni za rá com base em nor mas de con ta bi li -
da de e atuá ria que pre ser vem seu equi lí brio fi nan ce i -
ro e atu a ri al.

Art. 70. O Po der ou ór gão re fe ri do no art. 20 cuja
des pe sa to tal com pes so al no exer cí cio an te ri or ao da
pu bli ca ção des ta Lei Com ple men tar es ti ver aci ma
dos li mi tes es ta be le ci dos nos arts. 19 e 20 de ve rá en-
qua drar-se no res pec ti vo li mi te até dois exer cí ci os,
eli mi nan do o ex ces so, gra du al men te, à ra zão de, pelo
me nos, 50% a.a. (cin qüen ta por cen to ao ano), me di -
an te a ado ção, en tre ou tras, das me di das pre vis tas
nos arts. 22 e 23.

Pa rá gra fo úni co. A inob ser vân cia do dis pos to no
ca put, no pra zo fi xa do, su je i ta o ente às san ções pre-
vis tas no § 3º do art. 23.

Art. 71. Res sal va da a hi pó te se do in ci so X do
art. 37 da Cons ti tu i ção, até o tér mi no do ter ce i ro exer-
cí cio fi nan ce i ro se guin te à en tra da em vi gor des ta lei
com ple men tar, a des pe sa to tal com pes so al dos Po-
de res e ór gãos re fe ri dos no art. 20 não ul tra pas sa rá,
em per cen tu al da re ce i ta cor ren te lí qui da, a des pe sa
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ve ri fi ca da no exer cí cio ime di a ta men te an te ri or, acres-
ci da de até 10% (dez por cen to), se esta for in fe ri or ao
li mi te de fi ni do na for ma do art. 20.

Art. 72. A des pe sa com ser vi ços de ter ce i ros dos
Po de res e ór gãos re fe ri dos no art. 20 não po de rá ex ce -
der, em per cen tu al da re ce i ta cor ren te lí qui da, a do
exer cí cio an te ri or à en tra da em vi gor des ta lei com ple -
men tar, até o térmi no do ter ce i ro exer cí cio se guin te.

Art. 73. As in fra ções dos dis po si ti vos des ta lei
com ple men tar se rão pu ni dos se gun do o De cre to-Lei
nº 2.848, de 7 de de zem bro de 1940 (Có di go Pe nal); a
Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950; o De cre to-Lei nº
201, de 27 de fe ve re i ro de 1967; a Lei nº 8.429, de 2
de ju nho de 1992; e de ma is nor mas da le gis la ção per-
ti nen te.

Art. 74. Esta lei com ple men tar en tra em vi gor na
data da sua pu bli ca ção.

Art. 75. Re vo ga-se a Lei Com ple men tar nº 96,
de 31 de maio de 1999.

LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990

Dis põe so bre as con di ções para a
pro mo ção, pro te ção e re cu pe ra ção da sa-
ú de, a or ga ni za ção e o fun ci o na men to
dos ser vi ços cor res pon den tes e dá ou-
tras pro vi dên ci as.

....................................................................................

LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993

Dis põe so bre a or ga ni za ção da
Assis tên cia So ci al e dá ou tras pro vi dên -
ci as.

....................................................................................

LEI Nº 9.424, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Dis põe so bre o Fun do de Ma nu ten -
ção e De sen vol vi men to do Ensi no Fun da -
men tal e de Va lo ri za ção do Ma gis té rio, na
for ma pre vis ta no art. 60, § 7º, do Ato das
Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as 
e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................

PARECERES NºS, 258 e 259, DE 2002

So bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra
nº 87, de 2000 (nº 566/99, na Casa de ori-
gem) que dis põe so bre a ve i cu la ção, pe-
las em pre sas con ces si o ná ri as de dis tri -
bu i ção, de ins tru ções aos con su mi do res
de ener gia elé tri ca no ver so das con tas
de luz.

PARECER Nº 258, DE 2002
(Da Co mis são de Ser vi ços de Infra-es tru tu ra)

Re la tor: Se na dor Val mir Ama ral

I – Re la tó rio

Encon tra-se sob aná li se des ta Co mis são o Pro-
je to de Lei da Câ ma ra nº 87, de 2000 (PL nº 566, de
1999, na ori gem), de la vra do ilus tre De pu ta do Re gi -
nal do Ger ma no, que “Dis põe so bre a ve i cu la ção, pe-
las em pre sas con ces si o ná ri as de dis tri bu i ção, de ins-
tru ções aos con su mi do res de ener gia elé tri ca no ver-
so das con tas de luz”.

A pro po si ção sob co men to pro põe a obri ga to ri e -
da de de se rem di vul ga das no ver so das con tas de luz
ins tru ções acer ca do modo de pro ce der em caso de
que da de ten são ou de sus pen são do for ne ci men to
de ener gia elé tri ca.

O pro je to de lei, ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu -
ta dos, foi apre ci a do e apro va do, por una ni mi da de de
vo tos, na Co mis são de De fe sa do Con su mi dor, Meio
Ambi en te e Mi no ri as, e me re ceu pa re cer, tam bém
unâ ni me, da Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção, pela cons ti tu ci o na li da de, ju ri di ci da de e boa
téc ni ca le gis la ti va. Em ou tu bro de 2000, foi re me ti do
ao Se na do Fe de ral, aten den do ao dis pos to no ca put
do art. 65 da Cons ti tu i ção Fe de ral e no art. 134 do Re-
gi men to Co mum.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

O pro je to de lei em pa u ta está de acor do com os
pre ce i tos cons ti tu ci o na is ati nen tes à com pe tên cia
nor ma ti va da União (CF, art. 22, IV), às atri bu i ções do
Con gres so Na ci o nal (CF, art. 48) e à le gi ti mi da de da
ini ci a ti va le gis la ti va (CF, art. 61). A pro po si ção não
con tra ria dis po si ções cons ti tu ci o na is nem in fra cons ti -
tu ci o na is.

Con so an te o art. 104 do Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, com pe te a esta co mis são opi nar so-
bre ma té ri as per ti nen tes a ser vi ços de in fra-es tru tu ra.

Em re la ção ao mé ri to, ob ser ve-se que o pro je to
de lei em ques tão vai ao en con tro dos in te res ses do
con su mi dor, ao pro por que se jam apre sen ta das as
ins tru ções das pro vi dên ci as a se rem ado ta das se
ocor rer uma in ter rup ção no for ne ci men to de ener gia
elé tri ca ou que da de vol ta gem.

Efe ti va men te, o que se bus ca é apri mo rar a pro-
te ção do con su mi dor, de for ma a tor ná-lo apto a agir
de for ma ade qua da em caso de emer gên ci as em sua
re si dên cia no to can te a fa lhas de ener gia elé tri ca.
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Qu an to ao as pec to da téc ni ca le gis la ti va, cabe
al te rar a re da ção do pro je to de lei em apre ço de modo
a ajus tá-lo às dis po si ções da Lei Com ple men tar nº
95, de 26 de fe ve re i ro de 1998. No pre sen te caso, tra-
ta-se de um pro je to de lei “ex tra va gan te”, o que não é
re co men da do pelo re fe ri do di plo ma le gal.

Des se modo, pa re ce-nos mais apro pri a do aper-
fe i ço ar a Lei nº 9.427, de 26 de de zem bro de 1996,
que ins ti tu iu a Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca –
ANEEL. Nes se sen ti do, apre sen ta mos uma emen da
de re da ção, que con sis te em acres cen tar um art. 27-A
no Ca pí tu lo V, que cu i da das Dis po si ções Fi na is e
Tran si tó ri as.

III – Voto

À luz do ex pos to, opi na mos pela cons ti tu ci o na li -
da de, ju ri di ci da de, re gi men ta li da de e, no mé ri to, pela
apro va ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 87, de
2000, nos ter mos da se guin te emen da de re da ção:

EMENDA Nº 1 – CI

Dê-se ao art. 1º do pro je to a se guin te re da ção:
“Art. 1º A Lei nº 9.427, de 26 de de zem bro de

1996, pas sa acres ci da do se guin te ar ti go:

‘Art. 27-A. Fi cam as con ces si o ná ri as
de dis tri bu i ção de ener gia elé tri ca obri ga das 
a ve i cu lar, no ver so das con tas de luz, ins-
tru ções aler tan do os con su mi do res quan to
aos pro ce di men tos a se rem ado ta dos em
caso de que da de ten são ou in ter rup ção no
for ne ci men to.

Pa rá gra fo úni co. É fa cul ta do às con ces si o ná ri as
uti li za rem-se, al ter na ti va men te, de im pres sos in di vi -
du a li za dos, des de que ane xa dos às re fe ri das con tas
de luz.’ (AC)"

Sala da Co mis são, 24 de abril de 2001. – José
Alen car, Pre si den te – Val mir Ama ral, Re la tor – Tas-
so Ro sa do – Pa u lo Sou to – Car los Pa tro ci nio –
Ge ral do Cân di do – José Edu ar do Du tra – Na bor
Ju ni or – Le o mar Qu in ta ni lha – Edu ar do Si que i ra
Cam pos – Ri car do San tos – Hugo Na po leão –
Arlin do Por to – José Fo ga ça.

PARECER Nº 259, DE 2002
(Da Co mis são de Edu ca ção)

Re la tor do ven ci do: Se na dor Ro meu Tuma

I – Re la tó rio

O ob je ti vo do PLC nº 87, de 2000, é obri gar as
con ces si o ná ri as de ser vi ços de dis tri bu i ção de ener-
gia elé tri ca a ve i cu lar, no ver so das con tas de luz, ou

em im pres sos a elas ane xa dos, ins tru ções aler tan do
os con su mi do res quan to aos pro ce di men tos a ado tar
em caso de que da de ten são ou in ter rup ção no for ne -
ci men to.

A pro po si ção já foi apro va da pela Co mis são de
Ser vi ços de Infra-Estru tu ra e en con tra-se sob aná li se
des ta Co mis são, ten do re la tó rio fa vo rá vel do Se na dor 
Wal deck Orné las, com emen da.

II – Aná li se

Enten de mos que o pro je to não deve pros pe rar,
por se tra tar, como sa li en ta o pró prio re la tor, de ma té -
ria in se ri da na com pe tên cia re gu la tó ria da Agên cia
Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca – ANEEL, ins ti tu í da pela
Lei nº 9.427, de 1996.

Aliás, so bre o as sun to, a Re so lu ção nº 456, de
29 de no vem bro de 2000, da ANEEL, que es ta be le ce, 
de for ma atu a li za da e con so li da da, as Con di ções Ge-
ra is de For ne ci men to de Ener gia Elé tri ca, dis põe:

“Art. 100. A con ces si o ná ria de ve rá de-
sen vol ver, em ca rá ter per ma nen te e de ma-
ne i ra ade qua da, cam pa nhas com vis tas a:

I – in for mar ao con su mi dor, em par ti -
cu lar, e ao pú bli co em ge ral, so bre os cu i da -
dos es pe ci a is que a ener gia elé tri ca re quer
na sua uti li za ção;

II – di vul gar os di re i tos e de ve res es pe -
cí fi cos do con su mi dor de ener gia elé tri ca;

III – ori en tar so bre a uti li za ção ra ci o nal 
e for mas de com ba ter o des per dí cio de
ener gia elé tri ca; e

IV – di vul gar ou tras ori en ta ções por
de ter mi na ção da ANEEL."

Este dis po si ti vo foi in se ri do na nor ma re gu la -
men ta do ra para aten der o co man do do Có di go de
De fe sa do Con su mi dor, que de ter mi na:

“Art. 9º O for ne ce dor de pro du tos e
ser vi ços po ten ci al men te no ci vos ou pe ri go -
sos à sa ú de ou se gu ran ça de ve rá in for mar,
de ma ne i ra os ten si va e ade qua da, a res pe i -
to da sua no ci vi da de ou pe ri cu lo si da de, sem
pre ju í zo da ado ção de ou tras me di das ca bí -
ve is em cada caso con cre to.”

Di an te do ex pos to, pa re ce-nos mais prá ti co e
se gu ro que es sas ações re gu la men ta do ras fi quem a
car go dos ór gãos fe de ra is de re gu la ção, fis ca li za ção
e con ces são dos ser vi ços pú bli cos, o que não in va li da 
que con tri bu i ções opor tu nas, como a con ti da no pro-
je to, se jam en ca mi nha das para a com pe ten te apre ci -
a ção téc ni ca das Agên ci as, para pos te ri or in cor po ra -
ção às nor mas por elas edi ta das.
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III – Voto

Pe los mo ti vos ex pos tos, vo ta mos pela re je i ção
do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 87, de 2000.

Sala da Co mis são, 9 de abril de 2002. – Se na -
dor Ri car do San tos, Pre si den te – Ro meu Tuma, Re-
la tor – Ma u ro Mi ran da – Antô nio Car los Ju ni or –
Emí lia Fer nan des – Ge ral do Cân di do – Ma ria do
Car mo Alves – Edu ar do Su plicy – Ro ber to Sa tur -
ni no – Ca sil do Mal da ner – Ge ral do Althoff – Wal-
deck Orné las (ven ci do) – Mo re i ra Men des – Artur
da Tá vo la – Be ní cio Sam pa io – Lú cio Alcân ta ra –
Na bor Jú ni or.

Voto ven ci do, em se pa ra do, do Se na dor Wal-
deck Orné las, na Co mis são de Edu ca ção.

Re la tor: Se na dor Wal deck Orné las

I – Re la tó rio

Vem a esta Co mis são o PLC nº 87, de 2000, que
tem por ob je ti vo obri gar as con ces si o ná ri as de ser vi -
ços de dis tri bu i ção de ener gia elé tri ca a ve i cu lar, no
ver so das con tas de luz, ou em im pres sos a elas ane-
xa dos, ins tru ções aler tan do os con su mi do res quan to
aos pro ce di men tos a ado tar em caso de que da de
ten são ou in ter rup ção no for ne ci men to.

No Se na do Fe de ral, a pro po si ção foi dis tri bu í da
à Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra, onde ob-
te ve pa re cer fa vo rá vel, com emen da, e a esta Co mis -
são.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

Qu an to à cons ti tu ci o na li da de e ju ri di ci da de,
acom pa nha mos o en ten di men to da Co mis são de
Ser vi ços de Infra-Estru tu ra de que o pro je to aten de
os re qui si tos re gi men ta is.

III – Voto

Pe los mo ti vos ex pos tos, ma ni fes ta mo-nos pela
apro va ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 87, de
2000, com a emen da que se se gue.

EMEN DA CE Nº 1

Dê-se ao art. 1º do PLC nº 87 de 2000 a se guin -
te re da ção:

“Art. 1º A Lei nº 9.427, de 26 de de zem bro de
1996, pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te ar ti go:

“Art. 27-A. Fi cam as Con ces si o ná ri as
de Dis tri bu i ção e Ener gia Elé tri ca obri ga das
a ve i cu lar nas con tas de luz, ins tru ções aler-

tan do os con su mi do res quan to aos pro ce di -
men tos de se gu ran ça na uti li za ção da ener-
gia elé tri ca.”

Sala da Co mis são, 9 de abril de 2002. – Wal-
deck Orné las.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 22. (*) Com pe te pri va ti va men te à União le-
gis lar so bre:
....................................................................................

IV _ águas, ener gia, in for má ti ca, te le co mu ni ca -
ções e ra di o di fu são;

  ..................................................................................
Art. 48. (*) Cabe ao Con gres so Na ci o nal, com a

san ção do Pre si den te da Re pú bli ca, não exi gi da esta
para o es pe ci fi ca do nos arts. 49, 51 e 52, dis por so bre 
to das as ma té ri as de com pe tên cia da União, es pe ci -
al men te so bre:

I _ sis te ma tri bu tá rio, ar re ca da ção e dis tri bu i ção
de ren das;

II _ pla no plu ri a nu al, di re tri zes or ça men tá ri as,
or ça men to anu al, ope ra ções de cré di to, dí vi da pú bli -
ca e emis sões de cur so for ça do;

III _ fi xa ção e mo di fi ca ção do efe ti vo das For ças
Arma das;

IV _ pla nos e pro gra mas na ci o na is, re gi o na is e
se to ri a is de de sen vol vi men to;

V _ li mi tes do ter ri tó rio na ci o nal, es pa ço aé reo e
ma rí ti mo e bens do do mí nio da União;

VI _ in cor po ra ção, sub di vi são ou des mem bra -
men to de áre as de Ter ri tó ri os ou Esta dos, ou vi das as
res pec ti vas Assem bléi as Le gis la ti vas;

VII _ trans fe rên cia tem po rá ria da sede do Go-
ver no Fe de ral;

VIII _ con ces são de anis tia;
IX _ or ga ni za ção ad mi nis tra ti va e ju di ciá ria, do

Mi nis té rio Pú bli co e da De fen so ria Pú bli ca da União e
dos Ter ri tó ri os e or ga ni za ção ju di ciá ria, do Mi nis té rio
Pú bli co e da De fen so ria Pú bli ca do Dis tri to Fe de ral;

X _ cri a ção, trans for ma ção e ex tin ção de car-
gos, em pre gos e fun ções pú bli cas;

XI _ cri a ção, es tru tu ra ção e atri bu i ções dos Mi-
nis té ri os e ór gãos da ad mi nis tra ção pú bli ca;

XII  _ te le co mu ni ca ções e ra di o di fu são;
XIII _ ma té ria fi nan ce i ra, cam bi al e mo ne tá ria,

ins ti tu i ções fi nan ce i ras e suas ope ra ções;
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XIV _ mo e da, seus li mi tes de emis são, e mon-
tan te da dí vi da mo bi liá ria fe de ral.
 ...................................................................................

Art. 61. (*) A ini ci a ti va das leis com ple men ta res 
e or di ná ri as cabe a qual quer mem bro ou co mis são
da Câ ma ra dos De pu ta dos, do Se na do Fe de ral ou
do Con gres so Na ci o nal, ao Pre si den te da Re pú bli -
ca, ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, aos Tri bu na is Su-
pe ri o res, ao Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca e aos
ci da dãos, na for ma e nos ca sos pre vis tos nes ta
Cons ti tu i ção.

§ 1º São de ini ci a ti va pri va ti va do Pre si den te
da Re pú bli ca as leis que:

I _ fi xem ou mo di fi quem os efe ti vos das For ças 
Arma das;

II _ dis po nham so bre:

a) cri a ção de car gos, fun ções ou em pre gos pú-
bli cos na ad mi nis tra ção di re ta e au tár qui ca ou au-
men to de sua re mu ne ra ção;

b) or ga ni za ção ad mi nis tra ti va e ju di ciá ria, ma-
té ria tri bu tá ria e or ça men tá ria, ser vi ços pú bli cos e
pes so al da ad mi nis tra ção dos Ter ri tó ri os;

c) ser vi do res pú bli cos da União e Ter ri tó ri os,
seu re gi me ju rí di co, pro vi men to de car gos, es ta bi li -
da de e apo sen ta do ria de ci vis, re for ma e trans fe rên -
cia de mi li ta res para a ina ti vi da de;

d) or ga ni za ção do Mi nis té rio Pú bli co e da De-
fen so ria Pú bli ca da União, bem como nor mas ge ra is 
para a or ga ni za ção do Mi nis té rio Pú bli co e da De-
fen so ria Pú bli ca dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e
dos Ter ri tó ri os;

e) cri a ção, es tru tu ra ção e atri bu i ções dos Mi-
nis té ri os e ór gãos da ad mi nis tra ção pú bli ca.

§ 2º A ini ci a ti va po pu lar pode ser exer ci da pela
apre sen ta ção à Câ ma ra dos De pu ta dos de pro je to
de lei subs cri to por, no mí ni mo, um por cen to do ele-
i to ra do na ci o nal, dis tri bu í do pelo me nos por cin co
Esta dos, com não me nos de três dé ci mos por cen to
dos ele i to res de cada um de les.
....................................................................................

Art. 65. O pro je to de lei apro va do por uma Casa
será re vis to pela ou tra, em um só tur no de dis cus são
e vo ta ção, e en vi a do à san ção ou pro mul ga ção, se a
Casa re vi so ra o apro var, ou ar qui va do, se o re je i tar.

Pa rá gra fo úni co. Sen do o pro je to emen da do,
vol ta rá à Casa ini ci a do ra.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da -
ção, al te ra ção e a con so li da ção das leis,
con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni co
do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e es ta -
be le ce nor mas para a con so li da ção dos
atos nor ma ti vos que men ci o na.

....................................................................................

LEI Nº 9.427, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1996

Insti tui a Agên cia Na ci o nal de Ener-
gia Elé tri ca _  ANEEL, dis ci pli na o re gi me 
das con ces sões de ser vi ços pú bli cos de
ener gia elé tri ca e dá ou tras pro vi dên ci as.

........................... ........................................................
Art. 27. Os con tra tos de con ces são de ser vi ço

pú bli co de ener gia elé tri ca e de uso de bem pú bli co
ce le bra dos na vi gên cia des ta Lei e os re sul tan tes da
apli ca ção dos arts. 4º e 19 da Lei nº 9.074, de 7 de ju-
lho de 1995, con te rão cláu su la de pror ro ga ção da
con ces são, en quan to os ser vi ços es ti ve rem sen do
pres ta dos nas con di ções es ta be le ci das no con tra to e
na le gis la ção do se tor, aten dam aos in te res ses dos
con su mi do res e o con ces si o ná rio o re que i ra.
 ...................................................................................

PARECER Nº 260, DE 2002

Da Co mis são de Assun tos So ci a is,
so bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 4, de
2001 (nº 3.049/2000, na ori gem), que dis-
põe so bre a con ces são do be ne fí cio do
Se gu ro-De sem pre go a pes ca do res ar te -
sa na is du ran te os pe río dos de de fe so.

Re la tor: Se na dor Lú cio Alcân ta ra

I – Re la tó rio

É sub me ti do ao exa me des ta Co mis são de
Assun tos So ci a is o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 4, de
2001, que tem por ob je ti vo cri ar no vas re gras para a
con ces são do be ne fí cio do Se gu ro-De sem pre go a pes-
ca do res ar te sa na is du ran te os pe río dos de de fe so.

Ao jus ti fi car sua ini ci a ti va, o au tor da pro pos ta
ale ga:

Uma das fun ções pre cí pu as da lei é
por fim a si tu a ções ge ra do ras de con fli tos
e/ou pro vo ca do ras de in jus ti ças. La men ta -
vel men te, não é o que vem ocor ren do com a
Lei nº 8.287/91, que es ten deu o di re i to ao
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se gu ro-de sem pre go para os pes ca do res ar-
te sa na is, du ran te o pe río do de de fe so. Em
que pese es tar em vi gor há qua se nove
anos, essa lei não con tem plou as re a is ne-
ces si da des des se seg men to pro fis si o nal.

Em sua par te subs tan ci al, o pro je to es ta be le ce
que:

1. o pes ca dor pro fis si o nal que exer ça
sua ati vi da de de for ma ar te sa nal, in di vi du al -
men te ou em re gi me de eco no mia fa mi li ar,
com ou sem au xi lio even tu al de ter ce i ros,
fará jus ao be ne fí cio de se gu ro- de sem pre -
go, no va lor de um sa lá rio mí ni mo men sal,
du ran te o pe río do de pro i bi ção de ati vi da de
pes que i ra;

2. o pe río do de pro i bi ção de ati vi da de
pes que i ra é o fi xa do pelo Insti tu to Bra si le i ro
do Meio Ambi en te e dos Re cur sos Na tu ra is
Re no vá ve is (IBAMA), em re la ção à es pé cie
ma ri nha, flu vi al ou la cus tre, a cuja cap tu ra o
pes ca dor se de di que;

3. o pes ca dor pro fis si o nal que exer ce
sua ati vi da de de for ma ar te sa nal é aque le
que uti li za em bar ca ção de, no má xi mo, dez
to ne la das de ar que a ção bru ta;

4. o re gi me de eco no mia fa mi li ar é a
ati vi da de em que o tra ba lho dos mem bros
da fa mí lia é in dis pen sá vel à pró pria sub sis -
tên cia e é exer ci da em con di ções de mú tua
co la bo ra ção, sem su bor di na ção e sem con-
tra ta ção de ter ce i ros;

5. o au xí lio even tu al de ter ce i ros é a
co la bo ra ção mú tua oca si o nal men te pres ta -
da, in clu in do par ce i ros, me e i ros, co o pe ra -
dos, ar ren da tá ri os, sem su bor di na ção e sem
re mu ne ra ção;

6. para ha bi li ta ção ao be ne fí cio, o pes-
ca dor de ve rá apre sen tar ao ór gão com pe -
ten te do Mi nis té rio do Tra ba lho e Empre go
uma sé rie de do cu men tos que com pro vem
sua con di ção de pes ca dor pro fis si o nal que
exer ce sua ati vi da de de for ma ar te sa nal;

7. o be ne fí cio po de rá ser sus pen so
sob de ter mi na das con di ções; e

8. o be ne fí cio, aqui as se gu ra do, so-
men te po de rá ser re que ri do a par tir do novo
pe río do de pro i bi ção da pes ca.

Ao pro je to fo ram apre sen ta das sete emen das.
É o re la tó rio.

II – Aná li se

O pro gra ma do se gu ro-de sem pre go não vem
aten den do de modo sa tis fa tó rio os tra ba lha do res da
pes ca por oca sião do pe río do do de fe so, em cu jos
me ses eles per dem par te subs tan ci al de sua ren da.
Du ran te esse tem po, o pes ca dor pro fis si o nal ne ces si -
ta, para seu sus ten to e de sua fa mí lia, ter aces so ao
se gu ro-de sem pre go. A lei, po rém, que lhes ga ran te
esse di re i to, in fe liz men te, cria tam bém vá ri os obs tá -
cu los de or dem ad mi nis tra ti va, que im pe dem, na prá-
ti ca, o gozo des se be ne fí cio.

Obje ti van do am pli ar e fa ci li tar o aces so des ses
pes ca do res ao be ne fí cio do se gu ro-de sem pre go, o
pro je to pro põe duas gran des mu dan ças na Lei nº
8.287, de 20 de de zem bro de 1991:

1. o com pro van te do re gis tro ge ral de
pes ca dor pro fis si o nal emi ti do pelo Iba-
ma/Su de pe po de rá ser subs ti tu í do pelo da
ma trí cu la jun to à Ca pi ta nia dos Por tos do
Mi nis té rio da Ma ri nha; e

2. esse com pro van te de ve rá ter sido
emi ti do um ano an tes do iní cio do de fe so e
não mais três, como pre vis to na le gis la ção
atu al.

Atu al men te, es ses tra ba lha do res, quan do da
ha bi li ta ção ao be ne fí cio, de vem apre sen tar seu re gis -
tro de pes ca do res pro fis si o na is jun to ao Iba ma/Su de -
pe. Como mu i to bem sa li en tou o au tor da pro pos ta,
inú me ros pro fis si o na is têm di fi cul da de de aces so
àque le ór gão, pois se tra ta de uma en ti da de pou co
pre sen te nas co mu ni da des pes que i ras, o que tem im-
pe di do o aces so de inú me ros pes ca do res ao be ne fí -
cio do se gu ro-de sem pre go.

Assim, sen do mais pró xi mo o re la ci o na men to
en tre es ses tra ba lha do res e a Ca pi ta nia dos Por tos, o
pro je to pre vê que a fal ta do re gis tro ge ral de pes ca dor 
pro fis si o nal jun to ao Iba ma/Su de pe po de rá ser su pri -
do pela ma trí cu la jun to à Ca pi ta nia dos Por tos do Mi-
nis té rio da Ma ri nha, nos ter mos do dis pos to no § 1º
do art. 28 do De cre to-Lei nº 221, de 28 de fe ve re i ro de
1967. Tan to o re fe ri do re gis tro quan to a ci ta da ma trí -
cu la de ve rão ter sido emi ti dos, no mí ni mo, um ano, e
não mais três como hoje, an tes da data de iní cio da
pro i bi ção da pes ca. Esse novo pra zo, con tem plan do
as pe cu li a ri da des des sa ca te go ria de tra ba lha do res,
virá am pli ar e fa ci li tar, sem dú vi da al gu ma, a apli ca bi -
li da de da lei.

Não me nos me ri tó ria é a pre o cu pa ção da pro-
po si ção em de fi nir, com pre ci são le gal, a fi gu ra do
pes ca dor pro fis si o nal que exer ce sua ati vi da de de for-
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ma ar te sa nal, do re gi me de eco no mia fa mi li ar e do
au xí lio even tu al a ter ce i ros.

Em con clu são, no que tan ge ao mé ri to não há
re pa ros a se rem fe i tos, pois en ten de mos que a fle xi bi -
li za ção pro pos ta não com pro me te rá a in te gri da de do
Pro gra ma do Se gu ro-De sem pre go, ao mes mo tem po
que pro pi ci a rá um tra ta men to mais jus to a essa la bo -
ri o sa ca te go ria de tra ba lha do res.

A pro pó si to, com esse mes mo ob je ti vo, o Pro je -
to de Lei do Se na do nº 54, de 1999, de nos sa au to ria,
apro va do por esta Casa e hoje tra mi tan do na Câ ma ra
dos De pu ta dos como PL nº 3.673, de 2000, pro cu rou
tam bém fle xi bi li zar a con ces são do Se gu ro-De sem -
pre go e dar aos tra ba lha do res da pes ca uma ga ran tia
de ren da no pe río do de de fe so. Assim, não po de ría -
mos de i xar de em pe nhar nos so apo io à pre sen te pro-
po si ção, pois guar da gran de se me lhan ça com a nos-
sa ini ci a ti va.

Como vi mos, sete emen das fo ram ofe re ci das ao
pro je to, sen do qua tro de au to ria do Exmo. Se na dor
Ju vên cio da Fon se ca e três do Exmo. Se na dor Wal-
deck Ornel las.

A Emen da nº 1, ao acres cen tar ao art. 1º a ex-
pres são tem po rá ria visa a ex pli ci tar que ha ve rá ca sos 
de pro i bi ção tem po rá ria da pes ca, em con tra po si ção
ao pro pos to pela Emen da nº 4, com o acrés ci mo do
art. 6º, que pre vê even tu al pro i bi ção de fi ni ti va da pes-
ca e a con ces são do Se gu ro-De sem pre go pelo pe río -
do de um ano.

Em re la ção à Emen da nº 4, en ten de mos que,
além de ser re mo ta, a pro i bi ção de fi ni ti va da pes ca
não po de ria en se jar a con ces são tão pro lon ga da de
um be ne fi cio. So mos pela sua re je i ção e, con se qüen -
te men te, a Emen da nº 1 fica pre ju di ca da.

A Emen da nº 2 pre vê a fi xa ção, com o mí ni mo
de seis me ses de an te ce dên cia, da pro i bi ção de ati vi -
da de pes que i ra pelo Iba ma;

Ain da que lou vá vel a pre o cu pa ção do ilus tre Se-
na dor Ju vên cio da Fon se ca, jul ga mos que a re gra
pro pos ta não pode se in se rir no âm bi to da le gis la ção
fe de ral, eis que a data da fi xa ção do pe río do de de fe -
so será me lhor de fi ni da com a an te ce dên cia que o ór-
gão com pe ten te atra vés de ins tru men to le gal pró prio,
en ten der ser pos sí vel.

A Emen da nº 3, ao pro por nova re da ção ao art.
5º, de ter mi na que o Se gu ro-De sem pre go po de rá ser
re que ri do até a data de iní cio do pe río do de pro i bi ção
da pes ca.

Não ve mos ne ces si da de da al te ra ção pro pos ta
à re da ção do art. 5º, pois se nos apre sen ta bas tan te
ex plí ci ta.

A Emen da nº 5 es ta be le ce um pra zo mí ni mo de
trin ta dias de an te ce dên cia para a pu bli ca ção do ato
que dá iní cio ao pe río do do de fe so.

A su ges tão é opor tu na, pois ao mes mo tem po
que de ter mi na com an te ce dên cia o iní cio do pe río do do
de fe so, in di ca tam bém aos pes ca do res quan do se dará
a con ces são do be ne fi cio do Se gu ro-De sem pre go.

A Emen da nº 6 de ter mi na que o pra zo de va li da -
de do re gis tro de pes ca dor pro fis si o nal será de cin co
anos e per mi te que a car te i ra de ha bi li ta ção for ne ci da 
pela Ca pi ta nia dos Por tos do Mi nis té rio da De fe sa
pos sa ser usa da como com pro van te de re gis tro de
pes ca dor.

No que tan ge à di la ta ção do pra zo de va li da de
do re gis tro de pes ca dor pro fis si o nal, aca ta mos a su-
ges tão, eis que o atu al pra zo de va li da de vem pre ju di -
can do es ses pes ca do res que, em sua ma i o ria, são
pes so as hu mil des e re si den tes em áre as re mo tas
ten do, por tan to, sé ri as di fi cul da des para re no var suas
car te i ras.

Já em re la ção à per mis são do uso da car te i ra de
ha bi li ta ção for ne ci da pela Ca pi ta nia dos Por tos do Mi-
nis té rio da De fe sa para fins de com pro va ção de re gis -
tro de pes ca dor pro fis si o nal, cabe-nos ob ser var que a
ma trí cu la jun to à Ca pi ta nia dos Por tos, de no mi na da
como Ca der ne ta de Inscri ção e Re gis tro (CIR), não
se pres ta ria ade qua da men te a este fim. Na ver da de,
com a atri bu i ção de ga ran tir a se gu ran ça da na ve ga -
ção, à au to ri da de ma rí ti ma cabe ha bi li tar aqua viá ri os
para bem con du zir uma em bar ca ção, não sen do, por-
tan to, de sua com pe tên cia o con tro le das ati vi da des
téc ni cas re la ti vas à pes ca.

A Emen da nº 7 pos si bi li ta aos ban cos ofi ci a is fe-
de ra is cre den ci a dos ce le brar con vê nio ope ra ci o nal
com ou tros es ta be le ci men tos ban cá ri os para o pa ga -
men to do be ne fi cio do Se gu ro-De sem pre go nas lo ca -
li da des onde não dis po nham de agên cia.

Aca ta mos a su ges tão que fa ci li ta rá con si de ra -
vel men te a vi a bi li za ção do pa ga men to do re fe ri do be-
ne fí cio.

Por úl ti mo, a fim de am pli ar a abran gên cia dos
be ne fi ciá ri os do Se gu ro-De sem pre go, es ta mos pro-
pon do, atra vés de emen da que ao fi nal des te ofe re ce -
mos, uma nova con ce i tu a ção do pes ca dor a ser be ne -
fi ci a do.

É im por tan te sa li en tar que os pes ca do res pro-
fis si o na is em pre ga dos ou exer cen do suas ati vi da des
como par ce i ros em pes ca ri as es pe ci a li za das como
as de ca ma rão, la gos ta, sar di nha e ou tras, são de mi ti -
dos ou fi cam sem a ren da da par ce ria du ran te as pa-
ra li sa ções, que ocor rem em sua ati vi da de es pe cí fi ca.
Como es tas pa ra li sa ções são, em ge ral, anu a is, es-
ses tra ba lha do res nun ca al can çam o tem po ne ces sá -
rio (pe río do aqui si ti vo fi xa do pelo Co de fat em um ano
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de tra ba lho inin ter rup to) para re que re rem o be ne fi cio
es ta be le ci do pela Lei nº 8.900, de 1994. Como tam-
bém não são pes ca do res ar te sa na is, não são en qua -
dra dos pela Lei nº 8.287, de 1991. Assim, fi cam im pe -
di dos de tra ba lhar pela pa ra li sa ção e por de fe sos que
va ri am de dois a qua tro me ses de pen den do da es pé -
cie e re gião.

O au men to de des pe sas de cor ren te de nos sa
pro pos ta será pe que no e po de rá ser com pen sa da
com a ex clu são de mu i tos atu a is be ne fi ciá ri os que
têm pos si bi li da des de tra ba lho e ga nhos na pes ca de
es pé ci es não con tro la das, du ran te os de fe sos, já que
não fi cam pro i bi dos de pes car, mas so men te de cap-
tu rar de ter mi na das es pé ci es, o que não acon te ce
com aque les que ope ram ex clu si va men te em de ter -
mi na da pes ca ria como la gos ta, ca ma rão ou sar di nha.

Sob o as pec to da téc ni ca le gis la ti va da pro po si -
ção, cum pre-nos ob ser var que não fo ram obe de ci dos
os pa râ me tros fi xa dos pela Lei Com ple men tar nº 95,
de 26 de fe ve re i ro de 1998, que dis põe so bre a ela bo -
ra ção, a re da ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni co do art. 59
da Cons ti tu i ção Fe de ral, e es ta be le ce nor mas para a
con so li da ção dos atos nor ma ti vos que men ci o na.
Como se sabe, a ma té ria que é ob je to da pro po si ção
sob aná li se en con tra-se re gu la men ta da atu al men te
pela Lei nº 8.287, de 20 de de zem bro de 1991. De
acor do com o in ci so IV do art. 7º da re fe ri da lei com-
ple men tar, um mes mo as sun to não po de rá ser dis ci -
pli na do por mais de uma lei, ex ce to quan to a sub se -
qüen te se des ti na a com ple men tar lei con si de ra da
bá si ca, vin cu lan do-se a esta por re mis são ex pres sa.

III – Voto

À vis ta do ex pos to, opi na mos pela re je i ção das
emen das nºs 1, 2, 3 e 4, e pelo aco lhi men to das
Emen das nºs 5, 6 (par ci al) e 7, bem como pela apro-
va ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 4, de 2001, nos
ter mos do se guin te subs ti tu ti vo:

EMENDA Nº 1 – CAS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 4
(SUBSTITUTIVO), DE 2001

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 8.287,
de 20 de de zem bro de 1991, que “Dis põe
so bre a con ces são do be ne fí cio de se gu -
ro-de sem pre go a pes ca do res pro fis si o -
na is, du ran te os pe río dos de de fe so”.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os arts. 1º, 2º, 3º e 4º da Lei nº 8.287, de

20 de de zem bro de 1991, pas sam a vi go rar com a se-
guin te re da ção:

“Art. 1º O pes ca dor pro fis si o nal fará jus
ao be ne fí cio do se gu ro-de sem pre go, no va-
lor de um sa lá rio mí ni mo men sal, du ran te o
pe río do de pro i bi ção de ati vi da de pes que i ra
fi xa do pelo ór gão com pe ten te.

§ 1º........................................................
§ 2º O pe río do de pro i bi ção de ati vi da -

de pes que i ra de que tra ta o ca put será fi xa -
do pelo Insti tu to Bra si le i ro do Meio Ambi en -
te e dos Re cur sos Na tu ra is Re no vá ve is –
IBAMA, ou ou tro ór gão que vier a subs ti -
tui-lo, em ato pu bli ca do até trin ta dias an tes
do iní cio do de fe so, em re la ção à es pé cie
ma ri nha, flu vi al ou la cus tre a cuja cap tu ra o
pes ca dor se de di que.

§ 3º Para os efe i tos des ta lei, en ten -
de-se como pes ca dor pro fis si o nal aque le
pes ca dor que exer ça sua ati vi da de em em-
bar ca ções pró pri as ou de ter ce i ros, por con ta
pró pria, em pre ga do, ou em re gi me de par ce -
ria e que não se en qua dre como be ne fi ciá rio
do se gu ro de sem pre go de que tra ta a Lei nº
8.900, de 30 de ju nho de 1994. (NR)

Art. 2º Para se ha bi li tar ao be ne fí cio, o
pes ca dor de ve rá apre sen tar ao ór gão com-
pe ten te do Mi nis té rio do Tra ba lho e Empre-
go os se guin tes do cu men tos:

I – com pro van te de re gis tro ge ral de
pes ca dor pro fis si o nal, que será vá li do por
cin co anos, emi ti do pelo DPA/MAPA ou ou-
tro ór gão que vier a subs ti tuí-lo, nos ter mos
do dis pos to no § 1º do art. 28 do De cre -
to-Lei nº 221, de 28 de fe ve re i ro de 1967,
de vi da men te atu a li za dos, emi ti dos, no mí ni -
mo, um ano an tes da data de iní cio de pro i -
bi ção da pes ca;

II – con tra to de par ce ria, ates ta do da
co lô nia a que es te ja fi li a do, ou do ór gão do
Iba ma, ou ou tro ór gão que vier a subs ti -
tuí-lo, com ju ris di ção so bre a área onde atue
o pes ca dor pro fis si o nal, com pro van do:

a).........................................................
b) de di ca ção à ati vi da de, em ca rá ter

per ma nen te, du ran te o pe río do trans cor ri do
en tre a pa ra li sa ção an te ri or àque la em cur so;

c) não dis por de ou tras fon tes de ren da.
III – com pro van te de ins cri ção jun to à

Pre vi dên cia So ci al; e
IV – com pro van te de que não está em

gozo de ne nhum be ne fí cio de pres ta ção
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con ti nu a da da Pre vi dên cia So ci al, ex ce to
au xi lio aci den te e pen são por mor te.

Pa rá gra fo úni co. Na au sên cia dos ór-
gãos de que tra ta o in ci so II, será ad mi ti da a
de cla ra ção de dois pes ca do res pro fis si o na is 
idô ne os e de vi da men te re gis tra dos, que de-
ve rão ates tar que aos pes ca do res aten dem
aos re qui si tos con ti dos nas alí ne as a, b e c
do in ci so II des te ar ti go. (NR)

Art. 3º. ...................................................
I – .........................................................
II – per da do man da to, se pre si den te

de co lô nia ou fe de ra ção;
III – sus pen são de suas ati vi da des pro-

fis si o na is, com cas sa ção do re gis tro no Iba-
ma, por dois anos, se pes ca dor pro fis si o nal.
(NR)

Art. 4º O be ne fí cio de que tra ta esta lei será
sus pen so nas se guin tes con di ções:

I – iní cio de ati vi da de re mu ne ra da;
II – iní cio de per cep ção de ou tra ren da;
III – mor te do be ne fi ciá rio;
IV – des res pe i to ao pe río do de pro i bi -

ção da pes ca;
V – com pro va ção de fal si da de nas in-

for ma ções pres ta das para ob ten ção do be-
ne fí cio." (NR)

Art. 2º O be ne fí cio as se gu ra do nes ta lei so men -
te po de rá ser re que ri do a par tir do novo pe río do de
pro i bi ção da pes ca.

Art. 3º O art. 15 da Lei nº 7.998, de 11 de ja ne i ro
de 1990, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te § 2º,
re nu me ran do-se o atu al pa rá gra fo úni co para § 1º:

“Art. 15. .................................................
..............................................................
§ 2º Os ban cos ofi ci a is fe de ra is cre-

den ci a dos ce le bra rão con vê nio ope ra ci o nal
com ou tros es ta be le ci men tos ban cá ri os
para o pa ga men to do se gu ro-de sem pre go
nos mu ni cí pi os e lo ca li da des onde não dis-
po nham de agên cia." (NR)

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, 10 de abril de 2002. – Luiz
Pon tes, Pre si den te – Lú cio Alcân ta ra, Re la tor – Pe dro 
Si mon – Na bor Jú ni or – Ade mir Andra de – Jo nas Pi-
nhe i ro – Ma gui to Vi le la – Ju vên cio da Fon se ca – Ri-
car do San tos – Lind berg Cury – Se bas tião Ro cha –
Ari Stad ler – Ma ria do Car mo Alves – Be ní cio Sam-
pa io – Emi lia Fer nan des – Osmar Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI Nº 7.998, DE 11 DE JANEIRO DE 1990

Re gu la o Pro gra ma do Se gu ro-De -
sem pre go, o Abo no Sa la ri al, ins ti tui o
Fun do de Ampa ro ao Tra ba lha dor (FAT), e
dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 15 Com pe te aos Ban cos Ofi ci a is Fe de ra is o

pa ga men to das des pe sas re la ti vas ao Pro gra ma do
Se gu ro-De sem pre go e ao abo no sa la ri al con for me
nor mas a se rem de fi ni das pe los ges to res do FAT.

Pa rá gra fo úni co. So bre o sal do de re cur sos não
de sem bol sa dos, os agen tes pa ga do res re mu ne ra rão
o FAT, no mí ni mo com cor re ção mo ne tá ria.
....................................................................................

LEI Nº 8.900, DE 30 DE JUNHO DE 1994

Dis põe so bre o be ne fí cio do se gu -
ro-de sem pre go, al te ra dis po si ti vo da Lei
nº 7.998, de 11 de ja ne i ro de 1990, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
 DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da -
ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni-
co do art. 59 da Cons ti tu i ção Fe de ral, e
es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.

....................................................................................
Art. 7º O pri me i ro ar ti go do tex to in di ca rá o ob je -

to da lei e o res pec ti vo âm bi to de apli ca ção, ob ser va -
dos os se guin tes prin cí pi os:

I – ex ce tu a das as co di fi ca ções, cada lei tra ta rá
de um úni co ob je to;

II – a lei não con te rá ma té ria es tra nha a seu ob-
je to ou a este não vin cu la da por afi ni da de, per ti nên cia 
ou co ne xão;

III – o âm bi to de apli ca ção da lei será es ta be le ci -
do de for ma tão es pe cí fi ca quan to o pos si bi li te o co-
nhe ci men to téc ni co ou ci en tí fi co da área res pec ti va;

IV – o mes mo as sun to não po de rá ser dis ci pli -
na do por mais de uma lei, ex ce to quan do a sub se -
qüen te se des ti ne a com ple men tar lei con si de ra da
bá si ca, vin cu lan do-se a esta por re mis são ex pres sa.
....................................................................................
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DOCUMENTOS ANEXADOS PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS
TERMOS DO ART. 250 DO REGIMENTO
INTERNO.

OF. nº SF/112/2002

Bra sí lia, 27 de fe ve re i ro de 2002

Se nhor Pre si den te,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia, para as pro vi -

dên ci as ca bí ve is, o do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 4,
de 2001, que “Dis põe so bre a do be ne fí cio do Se gu -
ro-De sem pre go a pes ca do res ar te sa na is pe río dos de
de fe so”.

Escla re ço, por opor tu no, que o en ca mi nha men -
to des te pro ces sa do de cor re do fato de que, na re u -
nião des sa Co mis são, no dia 12 de de zem bro de
2001, quan do da pro la ção do re la tó rio so bre a pro po -
si ção, V. Exª de sig nou Re la tor ad hoc o ilus tre Se na -
dor Wal deck Orné las, que tam bém era au tor de três
emen das ofe re ci das ao pro je to.

Aten ci o sa men te, – Se na dor Ra mez Te bet, Pre-
si den te de Se na dor Fe de ral.

Da Co mis são de Assun tos So ci a is, 
so bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 4,
de 2001 (PL nº 3.049, de 2000, na ori-
gem), que Dis põe so bre a con ces são do
be ne fí cio do Se gu ro-De sem pre go a pes-
ca do res ar te sa na is du ran te os pe río dos 
de de fe so.

Re la tor: Se na dor Lú cio Alcân ta ra

I – Re la tó rio

É sub me ti do ao exa me des ta Co mis são de
Assun tos So ci a is o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 4, de
2001, que tem por ob je ti vo cri ar no vas re gras para a
con ces são do be ne fí cio do Se gu ro-De sem pre go a pes-
ca do res ar te sa na is du ran te os pe río dos de de fe so.

Ao jus ti fi car sua ini ci a ti va, o au tor da pro pos ta
ale ga:

Uma das fun ções pre cí pu as da lei é
por fim a si tu a ções ge ra do ras de con fli tos
e/ou pro vo ca do ras de in jus ti ças. La men ta -
vel men te, não é o que vem ocor ren do com a
Lei nº 8.287/91, que es ten deu o di re i to ao
se gu ro-de sem pre go para os pes ca do res ar-
te sa na is, du ran te o pe río do de de fe so. Em
que pese es tar em vi gor há qua se nove
anos, essa lei não con tem plou as re a is ne-
ces si da des des se seg men to pro fis si o nal.

Em sua par te subs tan ci al, o pro je to es ta be le ce
que:

1. o pes ca dor pro fis si o nal que exer ça
sua ati vi da de de for ma ar te sa nal, in di vi du al -
men te ou em re gi me de eco no mia fa mi li ar,
com ou sem au xi lio even tu al de ter ce i ros,
fará jus ao be ne fí cio de se gu ro-de sem pre -
go, no va lor de um sa lá rio mí ni mo men sal,
du ran te o pe río do de pro i bi ção de ati vi da de
pes que i ra;

2. o pe río do de pro i bi ção de ati vi da de
pes que i ra é o fi xa do pelo Insti tu to Bra si le i ro
do Meio Ambi en te e dos Re cur sos Na tu ra is
Re no vá ve is (IBAMA), em re la ção à es pé cie
ma ri nha, flu vi al ou la cus tre, a cuja cap tu ra o
pes ca dor se de di que;

3. o pes ca dor pro fis si o nal que exer ce
sua ati vi da de de for ma ar te sa nal é aque le
que uti li za em bar ca ção de, no má xi mo, dez
to ne la das de ar que a ção bru ta;

4. o re gi me de eco no mia fa mi li ar é a
ati vi da de em que o tra ba lho dos mem bros
da fa mí lia é in dis pen sá vel à pró pria sub sis -
tên cia e é exer ci da em con di ções de mú tua
co la bo ra ção, sem su bor di na ção e sem con-
tra ta ção de ter ce i ros;

5. o au xí lio even tu al de ter ce i ros é a
co la bo ra ção mú tua oca si o nal men te pres ta -
da, in clu in do par ce i ros, me e i ros, co o pe ra -
dos, ar ren da tá ri os, sem su bor di na ção e sem
re mu ne ra ção;

6. para ha bi li ta ção ao be ne fí cio, o pes-
ca dor de ve rá apre sen tar ao ór gão com pe -
ten te do Mi nis té rio do Tra ba lho e Empre go
uma sé rie de do cu men tos que com pro vem
sua con di ção de pes ca dor pro fis si o nal que
exer ce sua ati vi da de de for ma ar te sa nal;

7. o be ne fí cio po de rá ser sus pen so
sob de ter mi na das con di ções; e

8. o be ne fí cio, aqui as se gu ra do, so-
men te po de rá ser re que ri do a par tir do novo
pe río do de pro i bi ção da pes ca.

Ao pro je to fo ram apre sen ta das sete emen das.
É o re la tó rio.

II – Aná li se

O pro gra ma do se gu ro-de sem pre go não vem
aten den do de modo sa tis fa tó rio os tra ba lha do res da
pes ca por oca sião do pe río do do de fe so, em cu jos
me ses eles per dem par te subs tan ci al de sua ren da.
Du ran te esse tem po, o pes ca dor pro fis si o nal ne ces si -
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ta, para seu sus ten to e de sua fa mí lia, ter aces so ao
se gu ro-de sem pre go. A lei, po rém, que lhes ga ran te
esse di re i to, in fe liz men te, cria tam bém vá ri os obs tá -
cu los de or dem ad mi nis tra ti va, que im pe dem, na prá-
ti ca, o gozo des se be ne fí cio.

Obje ti van do am pli ar e fa ci li tar o aces so des ses
pes ca do res ao be ne fí cio do se gu ro-de sem pre go, o
pro je to pro põe duas gran des mu dan ças na Lei nº
8.287, de 20 de de zem bro de 1991:

1. o com pro van te do re gis tro ge ral de
pes ca dor pro fis si o nal emi ti do pelo
IBAMA/SUDEPE po de rá ser subs ti tu í do
pelo da ma trí cu la jun to à Ca pi ta nia dos Por-
tos do Mi nis té rio da Ma ri nha; e

2. esse com pro van te de ve rá ter sido
emi ti do um ano an tes do iní cio do de fe so e
não mais três, como pre vis to na le gis la ção
atu al.

Atu al men te, es ses tra ba lha do res, quan do da
ha bi li ta ção ao be ne fí cio, de vem apre sen tar seu re gis -
tro de pes ca do res pro fis si o na is jun to ao
IBAMA/SUDEPE. Como mu i to bem sa li en tou o au tor
da pro pos ta, inú me ros pro fis si o na is têm di fi cul da de
de aces so àque le ór gão, pois se tra ta de uma en ti da -
de pou co pre sen te nas co mu ni da des pes que i ras, o
que tem im pe di do o aces so de inú me ros pes ca do res
ao be ne fí cio do se gu ro-de sem pre go.

Assim, sen do mais pró xi mo o re la ci o na men to
en tre es ses tra ba lha do res e a Ca pi ta nia dos Por tos, o
pro je to pre vê que a fal ta do re gis tro ge ral de pes ca dor 
pro fis si o nal jun to ao IBAMA/SUDEPE po de rá ser su-
pri do pela ma trí cu la jun to à Ca pi ta nia dos Por tos do
Mi nis té rio da Ma ri nha, nos ter mos do dis pos to no § 1º
do art. 28 do De cre to-Lei nº 221, de 28 de fe ve re i ro de
1967. Tan to o re fe ri do re gis tro quan to a ci ta da ma trí -
cu la de ve rão ter sido emi ti dos, no mí ni mo, um ano, e
não mais três como hoje, an tes da data de iní cio da
pro i bi ção da pes ca. Esse novo pra zo, con tem plan do
as pe cu li a ri da des des sa ca te go ria de tra ba lha do res,
virá am pli ar e fa ci li tar, sem dú vi da al gu ma, a apli ca bi -
li da de da lei.

Não me nos me ri tó ria é a pre o cu pa ção da pro-
po si ção em de fi nir, com pre ci são le gal, a fi gu ra do
pes ca dor pro fis si o nal que exer ce sua ati vi da de de for-
ma ar te sa nal, do re gi me de eco no mia fa mi li ar e do
au xí lio even tu al a ter ce i ros.

Em con clu são, no que tan ge ao mé ri to não há
re pa ros a se rem fe i tos, pois en ten de mos que a fle xi bi -
li za ção pro pos ta não com pro me te rá a in te gri da de do
Pro gra ma do Se gu ro-De sem pre go, ao mes mo tem po

que pro pi ci a rá um tra ta men to mais jus to a essa la bo -
ri o sa ca te go ria de tra ba lha do res.

A pro pó si to, com esse mes mo ob je ti vo, o Pro je -
to de Lei do Se na do nº 54, de 1999, de nos sa au to ria,
apro va do por esta Casa e hoje tra mi tan do na Câ ma ra
dos De pu ta dos como PL nº 3.673, de 2000, pro cu rou
tam bém fle xi bi li zar a con ces são do se gu ro-de sem -
pre go e dar aos tra ba lha do res da pes ca uma ga ran tia
de ren da no pe río do de de fe so. Assim, não po de ría -
mos de i xar de em pe nhar nos so apo io à pre sen te pro-
po si ção, pois guar da gran de se me lhan ça com a nos-
sa ini ci a ti va.

Como vi mos, sete emen das fo ram ofe re ci das ao
pro je to, sen do qua tro de au to ria do Exmo. Se na dor
Ju vên cio da Fon se ca e três do Exmo. Se na dor Wal-
deck Ornel las.

A Emen da nº 1, ao acres cen tar ao art. 1º a ex-
pres são tem po rá ria visa a ex pli ci tar que ha ve rá ca sos 
de pro i bi ção tem po rá ria da pes ca, em con tra po si ção
ao pro pos to pela Emen da nº 4, com o acrés ci mo do
art. 6º, que pre vê even tu al pro i bi ção de fi ni ti va da pes-
ca e a con ces são do se gu ro-de sem pre go pelo pe río -
do de um ano.

Em re la ção à Emen da nº 4, en ten de mos que,
além de ser re mo ta, a pro i bi ção de fi ni ti va da pes ca
não po de ria en se jar a con ces são tão pro lon ga da de
um be ne fí cio. So mos pela sua re je i ção e, con se quen -
te men te, a Emen da nº 1 fica pre ju di ca da.

A Emen da nº 2 pre vê a fi xa ção, com o mí ni mo
de seis me ses de an te ce dên cia, da pro i bi ção de ati vi -
da de pes que i ra pelo Iba ma;

Ain da que lou vá vel a pre o cu pa ção do ilus tre Se-
na dor Ju vên cio da Fon se ca, jul ga mos que a re gra
pro pos ta não pode se in se rir no âm bi to da le gis la ção
fe de ral, eis que a data da fi xa ção do pe río do de de fe -
so será me lhor de fi ni da com a an te ce dên cia que o ór-
gão com pe ten te atra vés de ins tru men to le gal pró prio,
en ten der ser pos sí vel.

A Emen da nº 3, ao pro por nova re da ção ao art.
5º, de ter mi na que o se gu ro-de sem pre go po de rá ser
re que ri do até a data de iní cio do pe río do de pro i bi ção
da pes ca.

Não ve mos ne ces si da de da al te ra ção pro pos ta
à re da ção do art. 5º, pois se nos apre sen ta bas tan te
ex plí ci ta.

A Emen da nº 5 es ta be le ce um pra zo mí ni mo de
trin ta dias de an te ce dên cia para a pu bli ca ção do ato
que dá iní cio ao pe río do do de fe so.

A su ges tão é opor tu na, pois ao mes mo tem po
que de ter mi na com an te ce dên cia o iní cio do pe río do do
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de fe so, in di ca tam bém aos pes ca do res quan do se dará
a con ces são do be ne fí cio do se gu ro-de sem pre go.

A Emen da nº 6 de ter mi na que o pra zo de va li da -
de do re gis tro de pes ca dor pro fis si o nal será de cin co
anos e per mi te que a car te i ra de ha bi li ta ção for ne ci da 
pela Ca pi ta nia dos Por tos do Mi nis té rio da De fe sa
pos sa ser usa da como com pro van te de re gis tro de
pes ca dor.

No que tan ge à di la ta ção do pra zo de va li da de
do re gis tro de pes ca dor pro fis si o nal, aca ta mos a su-
ges tão, eis que o atu al pra zo de va li da de vem pre ju di -
can do es ses pes ca do res que, em sua ma i o ria, são
pes so as hu mil des e re si den tes em áre as re mo tas
ten do, por tan to, sé ri as di fi cul da des para re no var suas
car te i ras.

Já em re la ção à per mis são do uso da car te i ra de
ha bi li ta ção for ne ci da pela Ca pi ta nia dos Por tos do Mi-
nis té rio da De fe sa para fins de com pro va ção de re gis -
tro de pes ca dor pro fis si o nal, cabe-nos ob ser var que a
ma trí cu la jun to à Ca pi ta nia dos Por tos, de no mi na da
como Ca der ne ta de Inscri ção e Re gis tro (CIR), não
se pres ta ria ade qua da men te a este fim. Na ver da de,
com a atri bu i ção de ga ran tir a se gu ran ça da na ve ga -
ção, à au to ri da de ma rí ti ma cabe ha bi li tar aqua viá ri os
para bem con du zir uma em bar ca ção, não sen do, por-
tan to, de sua com pe tên cia o con tro le das ati vi da des
téc ni cas re la ti vas à pes ca.

A Emen da nº 7 pos si bi li ta aos ban cos ofi ci a is fe-
de ra is cre den ci a dos ce le brar con vê nio ope ra ci o nal
com ou tros es ta be le ci men tos ban cá ri os para o pa ga -
men to do be ne fí cio do se gu ro-de sem pre go nas lo ca li -
da des onde não dis po nham de agên cia.

Aca ta mos a su ges tão que fa ci li ta rá con si de ra -
vel men te a vi a bi li za ção do pa ga men to do re fe ri do be-
ne fí cio.

Por úl ti mo, a fim de am pli ar a abran gên cia dos
be ne fi cá ri os do se gu ro-de sem pre go, es ta mos pro-
pon do, atra vés de emen da que ao fi nal des te ofe re ce -
mos, uma nova con ce i tu a ção do pes ca dor a ser be ne -
fi ci a do.

É im por tan te sa li en tar que os pes ca do res pro-
fis si o na is em pre ga dos ou exer cen do suas ati vi da des
como par ce i ros em pes ca ri as es pe ci a li za das como
as de ca ma rão, la gos ta, sar di nha e ou tras, são de mi ti -
dos ou fi cam sem a ren da da par ce ria du ran te as pa-
ra li sa ções, que ocor rem em sua ati vi da de es pe cí fi ca.
Como es tas pa ra li sa ções são, em ge ral, anu a is, es-
ses tra ba lha do res nun ca al can çam o tem po ne ces sá -
rio (pe río do aqui si ti vo fi xa do pelo Co de fat em um ano
de tra ba lho inin ter rup to) para re que re rem o be ne fi cio
es ta be le ci do pela Lei nº 8.900, de 1994. Como tam-

bém não são pes ca do res ar te sa na is, não são en qua -
dra dos pela Lei nº 8.287, de 1991. Assim, fi cam im pe -
di dos de tra ba lhar pela pa ra li sa ção e por de fe sos que
va ri am de dois a qua tro me ses de pen den do da es pé -
cie e re gião.

O au men to de des pe sas de cor ren te de nos sa
pro pos ta será pe que no e po de rá ser com pen sa da
com a ex clu são de mu i tos atu a is be ne fi ciá ri os que
têm pos si bi li da des de tra ba lho e ga nhos na pes ca de
es pé ci es não con tro la das, du ran te os de fe sos, já que
não fi cam pro i bi dos de pes car, mas so men te de cap-
tu rar de ter mi na das es pé ci es, o que não acon te ce
com aque les que ope ram ex clu si va men te em de ter -
mi na da pes ca ria como la gos ta, ca ma rão ou sar di nha.

Sob o as pec to da téc ni ca le gis la ti va da pro po si -
ção, cum pre-nos ob ser var que não fo ram obe de ci dos
os pa râ me tros fi xa dos pela Lei Com ple men tar nº 95,
de 26 de fe ve re i ro de 1998, que dis põe so bre a ela bo -
ra ção, a re da ção, a al te ra ção e a con so li da ção das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo úni co do art. 59
da Cons ti tu i ção Fe de ral, e es ta be le ce nor mas para a
con so li da ção dos atos nor ma ti vos que men ci o na.
Como se sabe, a ma té ria que é ob je to da pro po si ção
sob aná li se en con tra-se re gu la men ta da atu al men te
pela Lei nº 8.287, de 20 de de zem bro de 1991. De
acor do com o in ci so IV do art. 7º da re fe ri da lei com-
ple men tar, um mes mo as sun to não po de rá ser dis ci -
pli na do por mais de uma lei, ex ce to quan to a sub se -
quen te se des ti na a com ple men tar lei con si de ra da
bá si ca, vin cu lan do-se a esta por re mis são ex pres sa.

III – Voto

À vis ta do ex pos to, opi na mos pela re je i ção das
emen das nºs 1, 2, 3 e 4, e pelo aco lhi men to das
emen das nºs 5, 6 (par ci al) e 7, bem como pela apro-
va ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 4, de 2001, nos
ter mos do se guin te subs ti tu ti vo:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 4
(SUBSTITUTIVO), DE 2001

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 8.287,
de 20 de de zem bro de 1991, que “dis põe
so bre a con ces são do be ne fi cio de se gu -
ro-de sem pre go a pes ca do res pro fis si o -
na is, du ran te os pe río dos de de fe so”.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os arts. 1º, 2º, 3º e 4º da Lei nº 8.287, de

20 de de zem bro de 1991, pas sam a vi go rar com a se-
guin te re da ção:

“Art. 1º O pes ca dor pro fis si o nal fará jus
ao be ne fí cio do se gu ro-de sem pre go, no va-
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lor de um sa lá rio-mí ni mo men sal, du ran te o
pe río do de pro i bi ção de ati vi da de pes que i ra
fi xa do pelo ór gão com pe ten te.

§ 1º ...
§ 2º O pe río do de pro i bi ção de ati vi da -

de pes que i ra de que tra ta o ca put será fi xa -
do pelo Insti tu to Bra si le i ro do Meio Ambi en -
te e dos Re cur sos Na tu ra is Re no vá ve is —
IBAMA, ou ou tro ór gão que vier a subs ti -
tuí-lo, em ato pu bli ca do até trin ta dias an tes
do iní cio do de fe so, em re la ção à es pé cie
ma ri nha, flu vi al ou la cus tre a cuja cap tu ra o
pes ca dor se de di que.

§ 3º Para os efe i tos des ta lei, en ten -
de-se como pes ca dor pro fis si o nal aque le pes-
ca dor que exer ça sua ati vi da de em em bar ca -
ções pró pri as ou de ter ce i ros, por con ta pró-
pria, em pre ga do, ou em re gi me de par ce ria e
que não se en qua dre como be ne fi ciá rio do
se gu ro de sem pre go de que tra ta a Lei nº
8.900, de 30 de ju nho de 1994. (NR)

Art. 2º Para se ha bi li tar ao be ne fí cio, o
pes ca dor de ve rá apre sen tar ao ór gão com-
pe ten te do Mi nis té rio do Tra ba lho e Empre-
go os se guin tes do cu men tos:

I – com pro van te de re gis tro ge ral de
pes ca dor pro fis si o nal, que será vá li do por
cin co anos, emi ti do pelo DPA/MAPA ou ou-
tro ór gão que vier a subs ti tui-lo, nos ter mos
do dis pos to no § 1º do art. 28 do De cre -
to-Lei nº 221, de 28 de fe ve re i ro de 1967,
de vi da men te atu a li za dos, emi ti dos, no mí ni -
mo, um ano an tes da data de iní cio de pro i -
bi ção da pes ca;

II – con tra to de par ce ria, ates ta do da
co lô nia a que es te ja fi li a do, ou do ór gão do
IBAMA, ou ou tro ór gão que vier a subs ti -
tui-lo, com ju ris di ção so bre a área onde atue
o pes ca dor pro fis si o nal, com pro van do:

a) .........................................................
b) de di ca ção à ati vi da de, em ca rá ter

per ma nen te, du ran te o pe río do trans cor ri do
en tre a pa ra li sa ção an te ri or àque la em cur so;

c) não dis por de ou tras fon tes de ren da.
III – com pro van te de ins cri ção jun to à

Pre vi dên cia So ci al; e
IV – com pro van te de que não está em

gozo de ne nhum be ne fí cio de pres ta ção
con ti nu a da da Pre vi dên cia So ci al, ex ce to
au xí lio aci den te e pen são por mor te.

Pa rá gra fo úni co. Na au sên cia dos ór-
gãos de que tra ta o in ci so II, será ad mi ti da a
de cla ra ção de dois pes ca do res pro fis si o na is 
idô ne os e de vi da men te re gis tra dos, que de-
ve rão ates tar que aos pes ca do res aten dem
aos re qui si tos con ti dos nas alí ne as a, b e c
do in ci so II des te ar ti go. (NR)

Art. 3º .................................................
I – ........................................................
II – per da do man da to, se pre si den te

de co lô nia ou fe de ra ção;
III – sus pen são de suas ati vi da des pro-

fis si o na is, com cas sa ção do re gis tro no Iba-
ma, por dois anos, se pes ca dor pro fis si o nal.
(NR)

Art. 4º O be ne fí cio de que tra ta esta lei
será sus pen so nas se guin tes con di ções:

I – iní cio de ati vi da de re mu ne ra da;
II – iní cio de per cep ção de ou tra ren da;
III – mor te do be ne fi ciá rio;
IV – des res pe i to ao pe río do de pro i bi -

ção da pes ca;
V – com pro va ção de fal si da de nas in-

for ma ções pres ta das para ob ten ção do be-
ne fí cio." (NR)

Art. 2º O be ne fí cio as se gu ra do nes ta lei so-
men te po de rá ser re que ri do a par tir do novo pe río do 
de pro i bi ção da pes ca.

Art. 3º O art. 15 da Lei nº 7.998, de 11 de ja ne i ro
de 1990, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te § 2º,
re nu me ran do-se o atu al pa rá gra fo úni co para § 1º:

“Art. 15. ..............................................
............................................................
§ 2º Os ban cos ofi ci a is fe de ra is cre-

den ci a dos ce le bra rão con vê nio ope ra ci o nal
com ou tros es ta be le ci men tos ban cá ri os
para o pa ga men to do se gu ro-de sem pre go
nos mu ni cí pi os e lo ca li da des onde não dis-
po nham de agên cia". (NR)

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu-
bli ca ção.

Sala da Co mis são, 12 de zem bro de 2001. – Ro-
meu Tuma, Pre si den te – Wal deck Orne las, Re la tor
ad hoc – Ma ri na Sil va – Mo re i ra Men des – Na bor
Jú ni or – Ma gui to Vi le la – Luiz Otá vio – Jo nas Pi-
nhe i ro – Ma u ro Mi ran da – Fer nan do Ma tu sa lém –
Ge ral do Cân di do – Be ní cio Sam pa io – Le o mar Qu-
in ta ni lha – Gil vam Bor ges – La u ro Cam pos – Ade-
mir Andra de.
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PARECER Nº 261, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção so bre o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 129, de
2001,(nº 3.717/97, na Casa de ori gem), de
ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca,
que al te ra a de no mi na ção da pon te so bre 
o km 316,5 da BR-158/RS.

Re la tor: Se na dor Pe dro Si mon
Re la to ra: “ad hoc” Se na do ra Emí lia Fer nan des.

I – Re la tó rio

O pro je to sob exa me, de ini ci a ti va do Po der Exe-
cu ti vo, tem por ob je ti vo al te rar a atu al de no mi na ção
da cha ma da “Pon te so bre o Vale dos Di a bos”, lo ca li -
za da no km 316,5 da BR-158, no Esta do do Rio Gran-
de do Sul, para “Pon te so bre o Vale do Me ni no Deus”.

Jus ti fi ca a pro po si ção a Expo si ção de Mo ti vos
nº 43, de 17 de se tem bro de 1997, do Mi nis té rio dos
Trans por tes, en ca mi nha da ao Exmº Se nhor Pre si -
den te da Re pú bli ca, e ado ta da por Sua Exce lên cia.
Nos ter mos da re fe ri da ar gu men ta ção, a al te ra ção
pro pos ta de cor re de “an ti ga re i vin di ca ção da po pu la -
ção das lo ca li da des ad ja cen tes àque la pon te, que
não con cor dam seja de sig na da com no mes como
‘Gar gan ta do Di a bo’ ou ‘Va le dos Di a bos’ uma área de
be lís si ma pa i sa gem, de im por tân cia eco nô mi ca e tu-
rís ti ca, onde se lo ca li zam apra zí ve is bal neá ri os, e que
cons ti tui im por tan te eixo de li ga ção das re giões cen-
tro e oes te com as de ma is re giões do Esta do, bem as-
sim com o Uru guai e a Argen ti na”.

A par da im pro pri e da de apon ta da, jus ti fi ca o
novo nome a cons ta ta ção de que se lo ca li za, nas ime-
di a ções da re fe ri da pon te, exa ta men te no vale, um
ba ir ro que já tem por nome “Cam pes tre do Me ni no
Deus”.

A men sa gem pre si den ci al foi en ca mi nha da à
Câ ma ra dos De pu ta dos no dia 9 de ou tu bro de 1997.
Na que la Casa, a ma té ria me re ceu a apro va ção das
Co mis sões de Vi a ção e Trans por tes; e de Cons ti tu i -
ção e Jus ti ça e de Re da ção.

Tra zi do ao Se na do Fe de ral em 3 de de zem bro
de 2001, o PLC nº 129, de 2001, foi dis tri bu í do com
ex clu si vi da de a esta Co mis são.

II – Aná li se

A pon te em apre ço, lo ca li za da no tre cho San ta
Ma ria – Ita a ra – Jú lio de Cas ti lhos da BR-158, no
Esta do do Rio Gran de do Sul, tem de no mi na ção no to -
ri a men te ina de qua da às ca rac te rís ti cas do lo cal em
que se en con tra. Se, no pas sa do, a pre va lên cia de

con di ções ad ver sas à ocu pa ção do lu gar pode ter su-
ge ri do o nome que até hoje per du ra, atu al men te so-
bres sa em as pec tos po si ti vos, tan to do pon to de vis ta
pa i sa gís ti co quan to no to can te ao con tex to so ci al e
eco nô mi co.

Com pre en de-se, as sim, o des con for to ca u sa do
pela de no mi na ção im pró pria, não ape nas com re la -
ção ao sen ti men to dos mo ra do res das lo ca li da des
pró xi mas, mas tam bém pe ran te os olhos dos usuá ri -
os da ro do via em que se si tua a men ci o na da pon te. É
co e ren te e jus ta, por tan to, a ini ci a ti va da al te ra ção.

De ou tra par te, en con tram-se aten di das as de-
ter mi na ções da Lei nº 6.682, de 27 de agos to de
1979, que “Dis põe so bre a de no mi na ção de vias e es-
ta ções ter mi na is do Pla no Na ci o nal de Vi a ção, e dá
ou tras pro vi dên ci as”. O art. 1º des sa nor ma le gal es-
ta be le ce que “as es ta ções ter mi na is, obras de arte ou
tre chos de via do Sis te ma Na ci o nal de Trans por te te-
rão a de no mi na ção das lo ca li da des em que se en con -
trem, cru zem ou in ter li guem”, ou vi do, para tan to, “o
ór gão ad mi nis tra ti vo com pe ten te”.

Ambas as con di ções es tão sa tis fe i tas. A nova
de no mi na ção, “Pon te so bre o Vale do Me ni no Deus”,
re fe re-se à lo ca li da de “Cam pes tre do Me ni no Deus”,
ten do ob ti do a ma ni fes ta ção fa vo rá vel do Mi nis té rio
dos Trans por tes.

II – Voto

Não vis lum bro in cons ti tu ci o na li da de ou in ju ri di -
ci da de na pro po si ção. No mé ri to, ado to os ar gu men -
tos que jus ti fi ca ram o pro je to. Voto, por tan to, pela
Aprovação do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 129, de
2001.

Sala da Co mis são, 9 de abril de 2002. – Ri car do
San tos – Pre si den te; Emi lia Fer nan des – Re la to ra
Ad Hoc; Ma u ro Mi ran da – Antô nio Car los Ju ni or –
Mo re i ra Men des – Artur da Tá vo la – Be ní cio Sam-
pa io – Lú cio Alcân ta ra – Na bor Ju ni or – Ro me ro
Jucá – Ge ral do Cân di do – Ju vên cio da Fon se ca –
Ca sil do Mal da ner – Ro ber to Sa tur ni no – Ro meu
Tuma.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA

LEI Nº 6.632 DE 27 DE AGOSTO DE 1979

Dis põe so bre a de no mi na ção de
vias e es ta ções ter mi na is do Pla no Na ci -
o nal de Vi a ção, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca,
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Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e
eu san ci o no a se guin te lei:

Art. 1º As es ta ções ter mi na is, obras de arte ou
tre chos de via do Sis te ma Na ci o nal de Trans por te te-
rão a de no mi na ção das lo ca li da des em que se en con -
trem, cru zem ou in ter li guem, con so an te a no men cla -
tu ra es ta be le ci da pelo Pla no Na ci o nal de Vi a ção.

Pa rá gra fo úni co. Na exe cu ção do dis pos to nes te 
ar ti go será ou vi do, pre vi a men te, em cada caso, o ór-
gão ad mi nis tra ti vo com pe ten te.
....................................................................................

PARECER Nº 262, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 149, de 2001
(nº 3.088/2000, na Casa de ori gem), que
ins ti tui o dia 25 de ou tu bro como Dia Na-
ci o nal da Sa ú de Bu cal.

Re la tor: Se na dor Ge ral do Althoff

I – Re la tó rio

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 149, de 2001, de
au to ria do De pu ta do Ri car do Fer ra ço, foi apre sen ta do 
no Ple ná rio da que la Casa no dia 23 de maio de 2000
e tem por ob je ti vo a ins ti tu i ção do Dia Na ci o nal da Sa-
ú de Bu cal, na data de 25 de ou tu bro, anu al men te.

Re ce beu pa re ce res fa vo rá ve is da Co mis são de
Se gu ri da de So ci al e Fa mí lia e da Co mis são de Edu-
ca ção, Cul tu ra e Des por to, sem a apre sen ta ção de
emen das.

No âm bi to da Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti -
ça e de Re da ção teve, igual men te, pa re cer fa vo rá vel
em que o re la tor, De pu ta do Fer nan do Co ru ja, ofe re -
ceu Subs ti tu ti vo para su pri mir os arts. 2º e 3º da pro-
po si ção ori gi nal, por en ten der que fe ri am o dis pos to
no art. 61, § lº, II, e, do tex to cons ti tu ci o nal, ao atri bu ir
fun ções ao Mi nis té rio da Sa ú de, ór gão da Admi nis tra -
ção Di re ta Fe de ral cu jas atri bu i ções de vem ser de fi ni -
das em lei de ini ci a ti va do Po der Exe cu ti vo.

No dia 14 de de zem bro de 2001, o pro je to foi en-
ca mi nha do ao Se na do Fe de ral e dis tri bu í do à Co mis -
são de Edu ca ção, onde será sub me ti do a pro ce di -
men to le gis la ti vo abre vi a do, nos ter mos do art. 91, I,
do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral.

II – Aná li se

O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 149, de 2001,
cons ti tui-se de dois ar ti gos, sen do o úl ti mo a cláu su la
de vi gên cia, es ta be le ci da para a data de pu bli ca ção
da lei. O art. 1º li mi ta-se a ins ti tu ir o dia 25 de ou tu bro
como o “Dia Na ci o nal da Sa ú de Bu cal”.

Do pon to de vis ta de sua cons ti tu ci o na li da de, a
pro po si ção acha-se con for me os man da men tos da
Lei Ma i or, tan to no que diz res pe i to à pro pri e da de da
ini ci a ti va par la men tar, por tra tar-se de ma té ria de
com pe tên cia da União e, des sar te, do Con gres so Na-
ci o nal, quan to ao que con cer ne ao pon to de vis ta
subs tan ti vo.

Ju rí di ca e re gi men tal men te, não há re pa ros a
efe tu ar.

O mé ri to da pro po si ção é no tó rio, vez que ob je ti -
va me lho rar a qua li da de de vida da nos sa po pu la ção
ao tra tar da sa ú de bu cal, que, sa be mos, é um dos
gran des pro ble mas de sa ú de pú bli ca no Bra sil. O ín di -
ce de den tes ca ri a dos, per di dos e ob tu ra dos do nos so 
País é um dos mais al tos do mun do, o que, so ma do
aos mi lhões de eden ta dos, tor na opor tu na e ne ces sá -
ria a no bre ini ci a ti va ora sob exa me.

A sa ú de bu cal pre cá ria, afe ta da por afec ções
que in clu em as pe ri o don ti tes, é por ta de en tra da para
di ver sas pa to lo gi as sis tê mi cas, a exem plo da fe bre
re u má ti ca e das do en ças re na is crô ni cas. Essas do-
en ças agra vam, tam bém, a sa ú de do re cém-nato —
quan do a mãe pa de ce de ma les den tá ri os — o que
leva, prin ci pal men te, ao ba i xo peso no nas ci men to e
à sus cep ti bi li da de au men ta da a vá ri as con di ções pa-
to ló gi cas.

III – Voto

Em vis ta das con si de ra ções aci ma, so mos pela
apro va ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 149, de
2001.

Sala da Co mis são, 9 de abril de 2002. – Ri car do 
San tos, Pre si den te – Ge ral do Althoff, Re la tor – Ma-
u ro Mi ran da – Antô nio Car los Jú ni or – Emi lia Fer-
nan des – Ge ral do Cân di do – Ma ria do Car mo
Alves – Edu ar do Su plicy – Ro ber to Sa tur ni no –
Mo re i ra Men des – Artur da Tá vo la – Be ní cio Sam-
pa io – Na bor Jú ni or – Lú cio Alcân ta ra – Ro meu
Tuma.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 61. A ini ci a ti va das leis com ple men ta res e
or di ná ri as cabe a qual quer mem bro ou Co mis são da
Câ ma ra dos De pu ta dos, do Se na do Fe de ral ou do
Con gres so Na ci o nal, ao Pre si den te da Re pú bli ca, ao
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, aos Tri bu na is Su pe ri o res,
ao Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú bli ca e aos ci da dãos, na
for ma e nos ca sos pre vis tos nes ta Cons ti tu i ção.
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§ 1º São de ini ci a ti va pri va ti va do Pre si den te da
Re pú bli ca as leis que:

.........................................................................
II – dis po nham so bre:
........................................................................

(*) Re da ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de
11-9-2001:

e) cri a ção e ex tin ção de mi nis té ri os e ór gãos da ad-
mi nis tra ção pú bli ca, ob ser va do o dis pos to no art. 84, VI;

........................................................................

PARECER Nº 263, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 68, de
2002 (nº 1.643/2002, na Câ ma ra dos De pu -
ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per-
mis são à Fun da ção Cul tu ral do Exér ci to
Bra si le i ro, para exe cu tar ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da
na ci da de de Bra sí lia, Dis tri to Fe de ral.

Re la tor: Se na dor Wal deck Orné las

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 154, de
2002, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Con-
gres so Na ci o nal, nos ter mos do art. 49, in ci so XII,
com bi na do com o § lº do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe-
de ral, ato cons tan te da Por ta ria nº 185, de 19 de fe ve -
re i ro de 2002, que ou tor ga per mis são à Fun da ção
Cul tu ral do Exér ci to Bra si le i ro para exe cu tar, pelo pra-
zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, com fins
ex clu si va men te edu ca ti vos, ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Bra sí -
lia, Dis tri to Fe de ral.

Nos ter mos do § 10 do art. 16 do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to 
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção
dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro de
1996, a ou tor ga será con ce di da me di an te au to ri za -
ção do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca e for ma li za da 
sob a for ma de con vê nio, após a apro va ção do Con-
gres so Na ci o nal, con for me dis pos to no § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A do cu men ta ção ane xa da à Men sa gem Pre si -
den ci al in for ma que o pro ces so foi exa mi na do pe los
ór gãos téc ni cos do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
cons ta tan do-se es tar de vi da men te ins tru í do e em
con for mi da de com a le gis la ção per ti nen te.

O re fe ri do pro je to, exa mi na do pela Co mis são de
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da

Câ ma ra dos De pu ta dos, re ce beu pa re cer fa vo rá vel
de seu re la tor, De pu ta do Arol de de Oli ve i ra, e apro va -
ção da que le ór gão co le gi a do. Já na Co mis são de
Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o
pro je to foi con si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za -
do em boa téc ni ca le gis la ti va.

É a se guin te a di re ção da Fun da ção Cul tu ral do
Exér ci to Bra si le i ro (cf. fl. 127):
 Di re tor Exe cu ti vo Álva ro A. Alves Pin to
Di re tor Adm. e Fi nan ce i ro Antô nio C. M. de Cas tro
Di re tor de Pla ne ja men to Sér gio Ro ber to D. Mor ga do

II – Aná li se

Re gu la do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou-
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, o pro ces so de ou-
tor ga, pelo Po der Exe cu ti vo, para exe cu ção de ser vi -
ço de ra di o di fu são edu ca ti va, con di ci o na-se ao cum-
pri men to de exi gên ci as dis tin tas da que las ob ser va -
das nos ca sos de con ces sões ou per mis sões para ex-
plo ra ção de ca na is co mer ci a is de rá dio e te le vi são.

A le gis la ção per ti nen te es ta be le ce que a ou tor -
ga para ex plo ra ção des se tipo de ser vi ço não de pen -
de de edi tal. Tam bém não se apli cam à ra di o di fu são
edu ca ti va as exi gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe-
de ral nº 39, de 1992, que “dis põe so bre for ma li da des
e cri té ri os para a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re-
no va ção de con ces são e per mis são para o ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens”.

Além dis so, de vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca na is 
de ra di o di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex plo ra ção
da União, es ta dos e mu ni cí pi os, uni ver si da des e fun da -
ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li da de edu ca ti va,
con for me pre ce i tua o art. 14 do De cre to nº 236, de 28
de fe ve re i ro de 1967, que com ple men tou e mo di fi cou a
Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, que “ins ti tui o
Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções”.

III – Voto

Di an te da re gu la ri da de dos pro ce di men tos e do
cum pri men to da le gis la ção per ti nen te, opi na mos pela
Apro va ção do ato de ou tor ga em exa me, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 68, de 2002.

Sala da Co mis são, 16 de abril de 2002. – Mo re i -
ra Men des, Vice-Pre si den te no exer cí cio da Pre si -
dên cia – Wal deck Orné las, Re la tor – Lind berg Cury
– Mar lu ce Pin to – Alva ro Dias – Ju vên cio da Fon-
se ca – Ge ral do Althoff – Luiz Otá vio – José Jor ge
– Emi lia Fer nan des – Ca sil do Mal da ner – Ma ria do
Car mo Alves – Antô nio Car los Jú ni or – Ge ral do
Cân di do (Absten ção) – Be ní cio Sam pa io.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................

SEÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII - apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................
Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar

e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis-
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo do art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi nal.

§ 3º O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o res.

§ 4º O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º O pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.
....................................................................................

LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

....................................................................................

DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963

Apro va o Re gu la men to dos Ser vi -
ços de Ra di o di fu são.

....................................................................................

Art. 16. Fin do o pra zo do Edi tal, o Con tel ve ri fi ca -
rá qua is as pro pos tas que sa tis fi ze ram os re qui si tos
cons tan tes do mes mo, e:

a) em se tra tan do de con ces são, o Con tel emi ti -
rá pa re cer so bre as con di ções de exe cu ção do ser vi -
ço, in di can do, para a Li vre es co lha do Pre si den te da
Re pú bli ca, as pre ten den tes que aten de rá às exi gên -
ci as do Edi tal;

b) em se tra tan do de per mis são, o Con tel se
ma ni fes ta rá, em pa re cer, so bre as con di ções de exe-
cu ção do ser vi ço e se le ci o na rá a pre ten den te que re-
u na as me lho res con di ções, ob ser va dos os se guin tes 
cri té ri os pre fe ren ci a is:

1) cons ti tu i ção e di re ção da so ci e da de por ele-
men tos que, com pro va da men te, re si dam no lo cal
onde será ins ta la da a es ta ção emis so ra há, pelo me-
nos, dois anos e que a ma i o ria das ações ou co tas re-
pre sen ta ti vas do ca pi tal so ci al per ten ça a es ses ele-
men tos;

2) cons ti tu i ção da so ci e da de com ma i or nú me ro
de co tis tas ou aci o nis tas;

3) me lho res con di ções téc ni cas para a exe cu -
ção do ser vi ço, de fi ni das pela qua li da de dos equi pa -
men tos e ins ta la ções;

4) in clu são em suas ati vi da des de ma i or tem po
de pro gra ma ção ao vivo:

5) in clu são em suas ati vi da des de ma i or tem po
de di ca do à edu ca ção e ins tru ção, me di an te a trans-
mis são de au las, pa les tras, con fe rên ci as, etc.;

6) in clu são em sua pro gra ma ção de ma i or tem-
po des ti na do a ser vi ço no ti ci o so.

....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Com ple men ta e mo di fi ca a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agos to de 1962

....................................................................................
Art. 14 So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de te-

le vi são edu ca ti va:
a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;
c) as Uni ver si da des bra si le i ras;
d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos

Esta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.
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§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca -
ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
no art. 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.108,
 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795(¹), de 31 de ou tu -
bro de 1963, e mo di fi ca do por dis po si -
ções pos te ri o res.

....................................................................................

PARECER Nº 264, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 9, de 2002
(nº 6.059/2002, na casa de ori gem) que
acres cen ta alí nea ao in ci so I do art. 23 da
Lei nº 8.977, de 6 de ja ne i ro de 1995, que
dis põe so bre o Ser vi ço de TV a Cabo,
para in clu ir ca nal re ser va do ao Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral.

Re la tor: Se na dor Lú cio Alcân ta ra
Re la tor ad hoc: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca

I – Re la tó rio

Nos ter mos do art. 102 do Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, vem a exa me da Co mis são de Edu-
ca ção o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 9, de 2002, (nº
6.059, de 2002, na ori gem) que “acres cen ta alí nea ao
in ci so I do art. 23 da Lei nº 8.977, de 6 de ja ne i ro de
1995, que dis põe so bre o Ser vi ço de TV a Cabo, para
in clu ir ca nal re ser va do ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

Se gun do jus ti fi ca ção de seu au tor, De pu ta do
Chi qui nho Fe i to sa, a des ti na ção de ca nal de te le vi são 
para do cu men ta ção dos tra ba lhos da que la Cor te, a
exem plo dos ca na is re ser va dos ao Se na do Fe de ral e
à Câ ma ra dos De pu ta dos, ob je ti va, ba si ca men te,
“ofe re cer aos ci da dãos a opor tu ni da de de au men tar o
co nhe ci men to so bre o modo de ope rar da Jus ti ça no
Bra sil, de mo cra ti zan do a in for ma ção hoje res tri ta a
me i os de al can ce mais li mi ta do.”

Argu men ta Sua Exce lên cia que “le var ao pú bli -
co o tra ba lho da Jus ti ça é cum prir a Cons ti tu i ção Fe-
de ral. O in ci so IX do art. 93 pre ce i tua que to dos os jul-
ga men tos do Po der Ju di ciá rio se rão pú bli cos, ex ce tu -
a dos pou cos ca sos co ber tos por se gre do de jus ti ça.
Des ta que-se que o prin cí pio cons ti tu ci o nal da pu bli ci -
da de dos atos pro ces su a is visa ga ran tir que se es go -

tem os me i os e os re cur sos para vi a bi li zar o exer cí cio
do di re i to de de fe sa pe los ci da dãos”. Nes se sen ti do,
con clui, “a TV le va rá aos ci da dãos in for ma ções so bre
como che gar até o Po der Ju di ciá rio e ter seus di re i tos
nele de fen di dos, con tri bu in do para am pli ar o aces so
de pes so as co muns à Jus ti ça, ao per mi tir que acom-
pa nhem, pari pas su, o dia-a-dia do Ju di ciá rio”.

O pro je to es te ve à dis po si ção dos Se nho res Se-
na do res na Se cre ta ria des ta Co mis são, não ten do re-
ce bi do emen das no pra zo re gi men tal.

II – Aná li se

Não te mos dú vi da em afir mar que uma da gran-
des con quis tas re cen tes com vis tas à de mo cra ti za -
ção dos es pa ços te le vi si vos foi a in tro du ção do con-
ce i to dos cha ma dos “ca na is de aces so pú bli co” na le-
gis la ção que nor ma ti za a TV a Cabo no País.

Com efe i to, des ta ca-se como prin cí pio es pe ci al -
men te ino va dor da Lei nº 8.977, de 6 de ja ne i ro de
1995, que re gu la o ser vi ço de TV a Cabo, o que pre-
ce i tua, nos ter mos do art. 23, que as ope ra do ras de-
vem tor nar dis po ní ve is, nas suas res pec ti vas áre as
de ser vi ço, seis ca na is de uti li za ção gra tu i ta para:

1 – ve i cu la ção dos tra ba lhos do Se na -
do Fe de ral;

2 – ve i cu la ção dos tra ba lhos da Câ ma -
ra dos De pu ta dos;

3 – ve i cu la ção dos tra ba lhos das
Assem bléi as Le gis la ti vas e das Câ ma ras de
Ve re a do res das áre as de ser vi ço da ope ra -
do ra;

4 – ve i cu la ção de pro gra ma ção edu ca -
ti vo-cul tu ral a ser pro du zi da pe los ór gãos
que tra tam de edu ca ção e cul tu ra no go ver -
no fe de ral e nos go ver nos es ta du al e mu ni -
ci pal com ju ris di ção na área de con ces são;

5 – uso com par ti lha do en tre as Uni ver -
si da des lo ca li za das no mu ni cí pio da área de
ser vi ço, além de

6 – uso co mu ni tá rio en tre en ti da des
não go ver na men ta is e sem fins lu cra ti vos.

Tal pre ce i to, con ce bi do na es te i ra do re cen te
de sen vol vi men to das no vas tec no lo gi as de co mu ni -
ca ção, vem en se jan do, em nos so en ten di men to,
uma re vi são e pos si bi li tan do uma ver da de i ra re vo lu -
ção nos con ce i tos e có di gos até ago ra es ta be le ci -
dos para o pro ces so co mu ni ca ti vo em nos so País.

Até o sur gi men to, em base co mer ci al, des sa
mo der na for ma de dis tri bu i ção de si na is de som e
ima gem, o sis te ma de ra di o di fu são bra si le i ro acha-
va-se atre la do à pre mis sa tec no ló gi ca da li mi ta ção de

Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu ar ta-fe i ra  17 04657

ABRIL 200286    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



freqüên ci as do es pec tro ele tro mag né ti co. Entre-
gues ma jo ri ta ri a men te à ex plo ra ção de gran des
gru pos eco nô mi cos, es ses bens fi ni tos tor na ram-se 
ina ces sí ve is à par ti ci pa ção de ou tros gru pos re pre -
sen ta ti vos da so ci e da de bra si le i ra, aí in clu í dos os
re pre sen tan tes ele i tos pelo povo, re u ni dos no Po-
der Le gis la ti vo.

A dis tri bu i ção de si na is de TV via cabo cons ti -
tui, por isso mes mo, for te ins tru men to para a re no -
va ção es té ti ca e po lí ti ca do ve í cu lo. Asso ci a da à co-
mu ni ca ção por sa té li te, ao mes mo tem po em que
mul ti pli ca as op ções dos te les pec ta do res, am pli an -
do qua se que in fi ni ta men te a ofer ta de pro gra ma -
ção, abre es pa ço para ma i or nú me ro de pro gra ma -
do res e pro du to res.

Além dis so, de sen vol ve seu pro du to por nar-
row cast, ou seja, se gun do o con ce i to da pro gra ma -
ção seg men ta da, di ri gi da a pú bli cos es pe cí fi cos, di fe -
ren te dos pa drões nar ra ti vos con ven ci o na is. Por isso
mes mo, apro xi ma-se mais das co mu ni da des, pres-
ta-lhes ser vi ços, ser ve-lhes de ca nal de voz.

Nes se ce ná rio de di ver si fi ca ção de fon tes de in-
for ma ção e de plu ra li da de na pro du ção de men sa -
gens, des ta cam-se as TV le gis la ti vas como ins tru -
men tos pri vi le gi a dos de um novo re la ci o na men to en-
tre o Par la men to e a opi nião pú bli ca, pos si bi li ta do
pelo acom pa nha men to da ati vi da de par la men tar
mais de per to pela po pu la ção, o que am plia a sem pre
de se já vel cons ciên cia so bre a ação pú bli ca.

Os ín di ces de au diên cia re gis tra dos pela TV Se-
na do, com sua pro gra ma ção trans mi ti da inin ter rup ta -
men te 24 ho ras por dia, que in clui, além da co ber tu ra
dos tra ba lhos le gis la ti vos diá ri os, do cu men tá ri os e
de ba tes so bre te mas de re le vân cia na ci o nal, ates tam
o in te res se do po pu la ção bra si le i ra pela ati vi da de de
seus re pre sen tan tes. Asse ve ram, por isso mes mo, a
sa be do ria do le gis la dor ao con ce ber os ca na is de
aces so “pú bli co”, re vo lu ci o ná ria ex pe riên cia so ci al
com vis tas à de mo cra ti za ção da co mu ni ca ção em
nos so País.

Pe las mes mas ra zões, a des ti na ção de um ca-
nal para di vul ga ção dos tra ba lhos do Po der Ju di ciá rio
pa re ce-nos ex tre ma men te opor tu na e de se já vel. A in-
for ma ção ao pú bli co so bre o fun ci o na men to da Jus ti -
ça, so bre os me ca nis mos de aces so aos ser vi ços ju-
di ciá ri os e so bre as de ci sões e sen ten ças pro fe ri das
pelo Po der Ju di ciá rio, por cer to con tri bu em para o for-
ta le ci men to de nos sas ins ti tu i ções. Não te mos dú vi da 
de que essa ma i or fa mi li a ri da de com a Jus ti ça ele va rá 
a con fi an ça em seus pro ce di men tos e em nos so sis-
te ma ju rí di co como um todo.

III – Voto

Em vis ta do ex pos to, so mos de pa re cer fa vo rá vel
à apro va ção do Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 9, de 2002,
na for ma apre sen ta da na que la Casa Le gis la ti va.

Sala da Co mis são, 16 de abril de 2002. – Mo re i -
ra Men des – Vice-Pre si den te no exer cí cio da Pre si -
dên cia; Ju vên cio da Fon se ca – Re la tor ad hoc;
Lind berg Cury – Mar lu ce Pin to – Alva ro Dias – Lú-
cio Alcân ta ra – Luiz Otá vio – José Jor ge – Emi lia
Fer nan des – Ca sil do Mal da ner – Ma ria do Car mo
Alves – Antô nio Car los Jú ni or – Ro meu Tuma –
Ge ral do Cân di do – Be ní cio Sam pa io.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................

....................................................................................

CAPÍTULO III
Do Po der Ju di ciá rio

SEÇÃO I
Dis po si ções Ge ra is

...............................................................................

Art. 93. Lei com ple men tar, de ini ci a ti va do Su-
pre mo Tri bu nal Fe de ral, dis po rá so bre o Esta tu to da
Ma gis tra tu ra, ob ser va dos os se guin tes prin cí pi os:
....................................................................................

IX – to dos os jul ga men tos dos ór gãos do Po der
Ju di ciá rio se rão pú bli cos, e fun da men ta das to das as
de ci sões, sob pena de nu li da de, po den do a lei, se o
in te res se pú bli co o exi gir, li mi tar a pre sen ça, em de-
ter mi na dos atos, às pró pri as par tes e a seus ad vo ga -
dos, ou so men te a es tes;
..................................................................................
..................................................................................

PARECER Nº 265, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 21, de 2002
(nº 4.749/2001, na Casa de ori gem), que
“ins ti tui o Dia Na ci o nal da Ado ção”.

Re la tor: Se na dor Ca sil do Mal da ner

I – Re la tó rio

Vem ao exa me des ta Co mis são de Edu ca ção o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 21, de 2002 (Pro je to de
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Lei nº 4.749, de 2001, na Casa de ori gem), de au to ria
do De pu ta do João Ma tos, que “ins ti tui o Dia Na ci o nal
da Ado ção”.

O art. 1º da pro pos ta de ter mi na a ins ti tu i ção do
Dia Na ci o nal da Ado ção, a ser co me mo ra do no dia 25
de maio de cada ano. O art. 2º fixa a data de pu bli ca -
ção da lei como mar co ini ci al de sua vi gên cia.

Em sua jus ti fi ca ção, o au tor do pro je to lem bra
que exis tem no Bra sil inú me ras as so ci a ções vol ta das
para o in cen ti vo à ado ção e para a ori en ta ção das
pes so as que pre ten dem aco lher cri an ças e ado les -
cen tes como mem bros de suas fa mí li as. Tal ori en ta -
ção as su me am pli tu de que al can ça, mes mo, os pro-
ce di men tos mais ade qua dos no con ví vio co ti di a no
com os no vos mem bros da fa mí lia re ce bi dos me di an -
te ado ção.

Entre tan to, é pre ci so re co nhe cer que a ado ção
é pou co di fun di da no Bra sil. Isso por que, como bem
ar gu men ta o au tor da pro po si ção, “o de sen vol vi men to 
de uma cul tu ra da ado ção é um mo vi men to a lon go
pra zo”.

Nes se con tex to, se gun do o Par la men tar, a cri a -
ção de um Dia Na ci o nal de Ado ção re pre sen ta me ca -
nis mo de re le vân cia para di vul gar e in cen ti var a prá ti -
ca des sa for ma de so li da ri e da de so ci al.

No pra zo re gi men tal, não se ofe re ce ram emen-
das ao pro je to em aná li se.

II – Aná li se

Não há im pe di men to de na tu re za cons ti tu ci o nal
que obs te a tra mi ta ção do pro je to sob aná li se, nem
que de sa bo ne sua apro va ção. Além dis so, a ma té ria é
ju rí di ca, como ates ta a co me mo ra ção de di ver sas da-
tas na ci o na is, san ci o na das me di an te lei, de que são
exem plos o Dia Na ci o nal de Ação de Gra ças, o Dia
Na ci o nal de Com ba te ao Fumo e o Dia Na ci o nal de
Con ser va ção do Solo, ins ti tu í dos, res pec ti va men te,
pela Lei nº 781, de 17 de agos to de 1949, Lei nº
7.488, de 11 de ju nho de 1986 e Lei nº 7.876, de 13 de
no vem bro de 1989.

No que toca ao mé ri to, a ins ti tu i ção de um Dia
Na ci o nal de Ado ção re pre sen ta ini ci a ti va que visa a
for ta le cer ins tru men to de fi ni do cons ti tu ci o nal e le gal -
men te como me ca nis mo de com ba te à de si gual da de
so ci al e de pro te ção à cri an ça e ao ado les cen te de-
sam pa ra dos.

De fato, o ins ti tu to da ado ção está pre vis to na
Cons ti tu i ção Fe de ral, que dele se ocu pa nos §§ 5º e
6º do art. 227, nos se guin tes ter mos:

Art. 227. ................................................
..............................................................

§ 5º A ado ção será as sis ti da pelo po-
der pú bli co, na for ma da lei, que es ta be le ce -
rá ca sos e con di ções de sua efe ti va ção por
par te de es tran ge i ros.

§ 6º Os fi lhos, ha vi dos ou não da re la -
ção do ca sa men to, ou por ado ção, te rão os
mes mos di re i tos e qua li fi ca ções, pro i bi das
qua is quer de sig na ções dis cri mi na tó ri as re-
la ti vas à fi li a ção.

A Lei nº 8.069, de 13 de ju lho de 1990, Esta tu -
to da Cri an ça e do Ado les cen te (ECA) dis ci pli na a
ado ção por bra si le i ros e por es tran ge i ros.

Essa nor ma le gal tra ta ex ten sa men te da ma té -
ria nos seus arts. 39 a 52, dis po si ti vos que não por co-
in ci dên cia si tu am-se no Tí tu lo I (Dos Di re i tos Fun da -
men ta is), no Ca pí tu lo III (Do Di re i to à Con vi vên cia Fa-
mi li ar e Co mu ni tá ria), na Se ção re la ti va à fa mí lia
subs ti tu ta.

Como se sabe, um dos mais no tá ve is avan ços
do ECA foi a subs ti tu i ção da ên fa se no re co lhi men to
de me no res a abri gos pela con cep ção que en fa ti za a
ne ces si da de de as cri an ças e os ado les cen tes vi ve -
rem na fa mí lia, ins ti tu i ção que mais ade qua da men te
lhes pro pi cia as ex pe riên ci as psí qui cas e emo ci o na is
que con for ma rão sua per so na li da de.

À fal ta da fa mí lia na tu ral, o ECA pre vê a exis tên -
cia da fa mí lia subs ti tu ta, cons ti tu í da me di an te a guar-
da, a tu te la ou so bre tu do a ado ção.

É for ço so re co nhe cer, to da via, que o ins ti tu to da
ado ção não se en con tra su fi ci en te men te di fun di do no
País, nem no que se re fe re à sen si bi li za ção de fa mí li -
as es tá ve is para a prá ti ca des se ato de so li da ri e da de,
nem, mu i to me nos, quan to às ques tões en vol vi das
em pro ces so des sa na tu re za.

Uma das mais re le van tes des sas ques tões é o
en ten di men to de que a ado ção é me nos a sa tis fa ção
de in te res ses ou pra ze res de adul tos do que um ins-
tru men to de pro te ção dos di re i tos das cri an ças e dos
ado les cen tes.

Ou tra ques tão de im por tân cia sig ni fi ca ti va é o
fato de es tu di o sos da ma té ria iden ti fi ca rem a exis tên -
cia de di fe ren ci a ção nos pro ce di men tos es ta be le ci -
dos para a ado ção nos di ver sos es ta dos bra si le i ros.
Con quan to o ECA te nha dis ci pli na do bas tan te ade-
qua da men te o ins ti tu to, ob vi a men te exis te con si de rá -
vel mar gem de ma no bra na apli ca ção das dis po si -
ções le ga is. Des sa for ma, ga nha es pe ci al re le vo o in-
ter câm bio en tre os agen tes que in ter vêm no pro ce di -
men to de ado ção es pa lha dos pelo País, me nos com o
ob je ti vo de con fe rir ri go ro sa uni for mi da de aos atos
pro ce di men ta is, do que com a fi na li da de de pro pi ci ar
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a tro ca de ex pe riên ci as que tor nem a ado ção pro ces -
so mais ex pe di to e ins ti tu to mais efi caz de par ti ci pa -
ção da so ci e da de na so lu ção dos pro ble mas da co le -
ti vi da de.

Ape nas es sas duas ques tões jus ti fi cam so be ja -
men te a ins ti tu i ção de um Dia Na ci o nal da Ado ção. A
in tro du ção des sa data co me mo ra ti va no ca len dá rio
ofi ci al sem dú vi da con tri bu i rá para mo bi li zar os agen-
tes das di ver sas pro fis sões en vol vi das na ado ção e
para di vul gar suas ex pe riên ci as jun to à na ci o na li da -
de. Ade ma is, fes te jar uma data en se ja a opor tu ni da de 
de sen si bi li zar a so ci e da de e tor ná-la mais per meá vel 
ao ob je to da co me mo ra ção.

A ins ti tu i ção do Dia Na ci o nal da Ado ção é par te
do pro ces so de cons ci en ti za ção da so ci e da de bra si -
le i ra de que a so li da ri e da de re pre sen ta ins tru men to
de hu ma ni za ção das re la ções so ci a is e me ca nis mo
pre ven ti vo con tra a vi o lên cia.

À nos sa com pre en são, o pro je to em exa me pro-
por ci o na rá a opor tu ni da de para que ins ti tu to de tão
gran de im por tân cia seja di vul ga do e di fun di do jun to a
to dos os bra si le i ros.

III – Voto

A pro po si ção em aná li se é cons ti tu ci o nal, ju rí di -
ca e re di gi da de acor do com a ade qua da téc ni ca le-
gis la ti va. Qu an to ao mé ri to, re pre sen ta ini ci a ti va le gis -
la ti va que mu i to con tri bu i rá para di vul gar e di fun dir a
ado ção, ins ti tu to apro pri a do para ofe re cer fa mí lia
subs ti tu ta ao cres cen te nú me ro de cri an ças e ado les -
cen tes bra si le i ros que se en con tram ao de sam pa ro.

Por es sas ra zões, opi na mos pela apro va ção do
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 21, de 2002.

Sala da Co mis são, 16 de abril de 2002. – Mo re i -
ra Men des, Pre si den te – Ca sil do Mal da ner, Re la tor
– Be ní cio Sam pa io – Álva ro Dias – Ju vên cio da
Fon se ca – Ge ral do Althoff – Luiz Otá vio – José
Jor ge – Emí lia Fer nan des – Mar lu ce Pin to – Ma ria
do Car mo Alves – Antô nio Car los Ju ni or – Ge ral -
do Cân di do – Ro meu Tuma – Wal deck Orné las.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 227. É de ver da fa mí lia, da so ci e da de e do
Esta do as se gu rar à cri an ça e ao ado les cen te, com
ab so lu ta pri o ri da de, o di re i to à vida, à sa ú de, à ali-
men ta ção, à edu ca ção, ao la zer, à pro fis si o na li za ção,
à cul tu ra, à dig ni da de, ao res pe i to, à li ber da de e à
con vi vên cia fa mi li ar e co mu ni tá ria, além de co lo cá-los 

a sal vo de toda for ma de ne gli gên cia, dis cri mi na ção,
ex plo ra ção, vi o lên cia, cru el da de e opres são.
....................................................................................

§ 5º A ado ção será as sis ti da pelo Po der Pú bli co, 
na for ma da lei, que es ta be le ce rá ca sos e con di ções
de sua efe ti va ção por par te de es tran ge i ros.

§ 6º Os fi lhos, ha vi dos ou não da re la ção do ca-
sa men to, ou por ado ção, te rão os mes mos di re i tos e
qua li fi ca ções, pro i bi das qua is quer de sig na ções dis-
cri mi na tó ri as re la ti vas à fi li a ção.
....................................................................................

LEI Nº 781, DE 17 DE AGOSTO DE 1949

Insti tui o Dia Na ci o nal de Ação de
Gra ças.

Arti go úni co. É ins ti tu í do o Dia Na ci o nal de Ação
de Gra ças, que será a úl ti ma quin ta.fe i ra de no vem -
bro; re vo ga das as dis po si ções em con trá rio.
....................................................................................

LEI Nº 7.488, DE 11 DE JUNHO DE 1986

Insti tui o Dia Na ci o nal de Com ba te
ao Fumo.

....................................................................................

LEI Nº 7.876, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1989

Insti tui o Dia Na ci o nal da Con ser va -
ção do Solo a ser co me mo ra do, em todo
o País, no dia 15 de abril de cada ano.

....................................................................................

LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990

Dis põe so bre o Esta tu to da Cri an ça e
do Ado les cen te e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 39. A ado ção de cri an ça e de ado les cen te

re ger-se-á se gun do o dis pos to nes ta lei.
Pa rá gra fo úni co. É ve da da a ado ção por pro cu -

ra ção.
Art. 40. O ado tan do deve con tar com, no má xi -

mo, de zo i to anos à data do pe di do, sal vo se já es ti ver
sob a guar da ou tu te la dos ado tan tes.

Art. 41. A ado ção atri bui a con di ção de fi lho ao
ado ta do, com os mes mos di re i tos e de ve res, in clu si ve 
su ces só ri os, des li gan do-o de qual quer vín cu lo com
pais e pa ren tes, sal vo os im pe di men tos ma tri mo ni a is.

§ 1º Se um dos côn ju ges ou con cu bi nos ado ta o
fi lho do ou tro, man têm-se os vín cu los de fi li a ção en tre 
o ado ta do e o côn ju ge ou con cu bi no do ado tan te e os
res pec ti vos pa ren tes.
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§ 2º É re cí pro co o di re i to su ces só rio en tre o ado-
ta do, seus des cen den tes, o ado tan te, seus as cen -
den tes, des cen den tes e co la te ra is até o 4º grau, ob-
ser va da a or dem de vo ca ção he re di tá ria.

Art. 42. Po dem ado tar os ma i o res de vin te e um
anos, in de pen den te men te de es ta do ci vil.

§ 1º Não po dem ado tar os as cen den tes e os ir-
mãos do ado tan do.

§ 2º A ado ção por am bos os côn ju ges ou con cu -
bi nos po de rá ser for ma li za da, des de que um de les te-
nha com ple ta do vin te e um anos de ida de, com pro va -
da a es ta bi li da de da fa mí lia.

§ 3º O ado tan te há de ser, pelo me nos, de zes se -
is anos mais ve lho do que o ado tan do.

§ 4º Os di vor ci a dos e os ju di ci al men te se pa ra -
dos po de rão ado tar con jun ta men te, con tan to que
acor dem so bre a guar da e o re gi me de vi si tas, e des-
de que o es tá gio de con vi vên cia te nha sido ini ci a do
na cons tân cia da so ci e da de con ju gal.

§ 5º A ado ção po de rá ser de fe ri da ao ado tan te
que, após ine quí vo ca ma ni fes ta ção de von ta de, vier a
fa le cer no cur so do pro ce di men to, an tes de pro la ta da
a sen ten ça.

Art. 43. A ado ção será de fe ri da quan do apre-
sen tar re a is van ta gens para o ado tan do e fun dar-se
em mo ti vos le gí ti mos.

Art. 44. Enquan to não der con ta de sua ad mi nis -
tra ção e sal dar o seu al can ce, não pode o tu tor ou o
cu ra dor ado tar o pu pi lo ou o cu ra te la do.

Art. 45. A ado ção de pen de do con sen ti men to
dos pais ou do re pre sen tan te le gal do ado tan do.

 § 1º. O con sen ti men to será dis pen sa do em re la -
ção à cri an ça ou ado les cen te cu jos pais se jam des co -
nhe ci dos ou te nham sido des ti tu í dos do pá trio po der.

§ 2º. Em se tra tan do de ado tan do ma i or de doze
anos de ida de, será tam bém ne ces sá rio o seu con-
sen ti men to.

Art. 46. A ado ção será pre ce di da de es tá gio de
con vi vên cia com a cri an ça ou ado les cen te, pelo pra zo 
que a au to ri da de ju di ciá ria fi xar, ob ser va das as pe cu -
li a ri da des do caso.

§ 1º O es tá gio de con vi vên cia po de rá ser dis-
pen sa do se o ado tan do não ti ver mais de um ano de
ida de ou se, qual quer que seja a sua ida de, já es ti ver
na com pa nhia do ado tan te du ran te tem po su fi ci en te
para se po der ava li ar a con ve niên cia da cons ti tu i ção
do vín cu lo.

§ 2º Em caso de ado ção por es tran ge i ro re si -
den te ou do mi ci li a do fora do Pais, o es tá gio de con vi -
vên cia, cum pri do no ter ri tó rio na ci o nal, será de no mí-
ni mo quin ze dias para cri an ças de até dois anos de

ida de, e de no mí ni mo trin ta dias quan do se tra tar de
ado tan do aci ma de dois anos de ida de.

Art. 47. O vín cu lo da ado ção cons ti tui-se por
sen ten ça ju di ci al, que será ins cri ta no re gis tro ci vil
me di an te man da do do qual não se for ne ce rá cer ti -
dão.

§ 1º A ins cri ção con sig na rá o nome dos ado tan -
tes como pais, bem como o nome de seus as cen den -
tes.

§ 2º O man da do ju di ci al, que será ar qui va do,
can ce la rá o re gis tro ori gi nal do ado ta do.

§ 3º Ne nhu ma ob ser va ção so bre a ori gem do
ato po de rá cons tar nas cer ti dões do re gis tro.

§ 4º A cri té rio da au to ri da de ju di ciá ria, po de rá
ser for ne ci da cer ti dão para a sal va guar da de di re i tos. 

§ 5º A sen ten ça con fe ri rá ao ado ta do o nome do
ado tan te e, a pe di do des te, po de rá de ter mi nar a mo-
di fi ca ção do pre no me.

§ 6º A ado ção pro duz seus efe i tos a par tir do
trân si to em jul ga do da sen ten ça, ex ce to na hi pó te se
pre vis ta no art. 42, § 5º, caso em que terá for ça re tro a -
ti va à data do óbi to.

Art. 48. A ado ção é ir re vo gá vel.
Art. 49. A mor te dos ado tan tes não res ta be le ce

o pá trio po der dos pais na tu ra is.
Art. 50. A au to ri da de ju di ciá ria man te rá, em

cada co mar ca ou foro re gi o nal, um re gis tro de cri an -
ças e ado les cen tes em con di ções de se rem ado ta dos 
e ou tro de pes so as in te res sa das na ado ção.

§ 1º O de fe ri men to da ins cri ção dar-se-á após
pré via con sul ta aos ór gãos téc ni cos do ju i za do, ou vi -
do o Mi nis té rio Pú bli co.

§ 2º Não será de fe ri da a ins cri ção se o in te res -
sa do não sa tis fa zer os re qui si tos le ga is, ou ve ri fi ca da
qual quer das hi pó te ses pre vis tas no art. 29.

Art. 51. Cu i dan do-se de pe di do de ado ção for-
mu la do por es tran ge i ro re si den te ou do mi ci li a do fora
do País, ob ser var-se-á o dis pos to no art. 31.

§ 1º O can di da to de ve rá com pro var, me di an te
do cu men to ex pe di do pela au to ri da de com pe ten te do
res pec ti vo do mi cí lio, es tar de vi da men te ha bi li ta do à
ado ção, con so an te as leis do seu país, bem como
apre sen tar es tu do psi cos so ci al ela bo ra do por agên-
cia es pe ci a li za da e cre den ci a da no país de ori gem.

§ 2º A au to ri da de ju di ciá ria, de ofí cio ou a re que -
ri men to do Mi nis té rio Pú bli co, po de rá de ter mi nar a
apre sen ta ção do tex to per ti nen te à le gis la ção es tran -
ge i ra, acom pa nha do de pro va da res pec ti va vi gên cia.

§ 3º Os do cu men tos em lín gua es tran ge i ra se-
rão jun ta dos aos au tos, de vi da men te au ten ti ca dos
pela au to ri da de con su lar, ob ser va dos os tra ta dos e
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con ven ções in ter na ci o na is, e acom pa nha dos da res-
pec ti va tra du ção, por tra du tor pú bli co ju ra men ta do.

§ 4º Antes de con su ma da a ado ção não será
per mi ti da a sa í da do ado tan do do ter ri tó rio na ci o nal.

Art. 52. A ado ção in ter na ci o nal po de rá ser con-
di ci o na da a es tu do pré vio e aná li se de uma co mis são
es ta du al ju di ciá ria de ado ção, que for ne ce rá o res-
pec ti vo la u do de ha bi li ta ção para ins tru ir o pro ces so
com pe ten te.
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Expe-
di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que os Pro je tos de Lei
do Se na do nºs 9 e 112, de 2001-Com ple men ta res,
cu jos pa re ce res fo ram li dos an te ri or men te, de acor do
com o dis pos to no pa rá gra fo úni co do art. 254 do Re-
gi men to Inter no, fi ca rão so bre a mesa pelo pra zo de
dois dias úte is para a in ter po si ção de re cur so, por um
dé ci mo dos mem bros do Se na do, para que as ma té ri -
as con ti nu em sua tra mi ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 87, de 2000, cu jos pa re ce res fo ram li dos
an te ri or men te, de acor do com o dis pos to no pa rá gra -
fo úni co do art. 254 do Re gi men to Inter no, fi ca rá so-
bre a mesa pelo pra zo de dois dias úte is para a in ter -
po si ção de re cur so, por um dé ci mo dos mem bros do
Se na do, para que a ma té ria con ti nue sua tra mi ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, nos ter mos re gi -
men ta is, os Pro je tos de Lei da Câ ma ra nºs 4, 129 e
149, de 2001, cu jos pa re ce res fo ram li dos an te ri or -
men te, fi ca rão so bre a mesa pelo pra zo de cin co dias
úte is para o re ce bi men to de emen das.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, pro je to de lei do Con gres so Na ci o nal que será
lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo-
za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

(*) Pu bli ca do em su ple men to à pre sen te edi ção.

(*) PROJETO DE LEI Nº 9, DE 2002 – CN
(Men sa gem nº 58, de 2002 – CN

Nº 263/2002, na ori gem)

Dis põe so bre as di re tri zes para a
ela bo ra ção da lei or ça men tá ria de 2003 e
dá ou tras pro vi dên ci as.

(À Co mis são Mis ta de Pla nos, Orça-
men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O pro je -
to que aca ba de ser lido vai à Co mis são Mis ta de
Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li za ção.

Nos ter mos da Re so lu ção nº 1, de 2001-CN, a
Pre si dên cia es ta be le ce o se guin te ca len dá rio para a
tra mi ta ção do Pro je to:

Até 21-4 – pra zo para pu bli ca ção e dis tri bu i ção
de avul sos;

Até 28-4 – pra zo para a re a li za ção de au diên ci -
as pú bli cas;

Até 6-5 – pra zo para apre sen ta ção de emen das
ao pro je to pe ran te a Co mis são;

Até 11-5 – pra zo para pu bli ca ção e dis tri bu i ção
de avul sos das emen das;

Até 15-6 – pra zo para que a Co mis são en ca mi -
nhe à Mesa do Con gres so Na ci o nal o seu pa re cer so-
bre o pro je to e as emen das.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, pro je to de lei do Se na do que será lido pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val -
can ti.

É lido o se guin te:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 88, DE 2002

Alte ra o art. 225 do De cre to-Lei nº
2.848, de 7 de de zem bro de 1940 – Có di -
go Pe nal, para ado tar a ação pú bli ca e
se gre do de jus ti ça nos Cri mes con tra os
cos tu mes.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 225 do De cre to-Lei nº 2.848, de 7

de de zem bro de 1940 – Có di go Pe nal, pas sa a vi go -
rar com a se guin te re da ção:

Art. 225. Nos cri mes de fi ni dos nos ca pí tu los an-
te ri o res, a iden ti da de da ví ti ma deve ser man ti da em
se gre do de jus ti ça. (NR)

Art. 2º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu-
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

“O mé di co Eu gê nio Chip ke vitch, acu sa do de ter
abu sa do se xu al men te de vá ri as cri an ças e ado les -
cen tes em seu con sul tó rio, se cul pa do, pode fi car im-
pu ne.” Esta fra se cons ta de ar ti go pu bli ca do na Fo lha
de São Pa u lo, do dia 5 de abril de 2002, pela Drª Lu i -
za Na gib Eluf, Pro cu ra do ra de Jus ti ça do Mi nis té rio
Pú bli co de São Pa u lo e au to ra do li vro “Cri mes con tra
os cos tu mes e Assé dio Se xu al”. Nes te ar ti go, ela faz
um es cla re ci men to: “O Có di go Pe nal, es cri to em
1940, pre vê que os cri mes con tra os cos tu mes, den-
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tre os qua is se in clui a con du ta atri bu í da àque le mé di -
co, são de ação pe nal pri va da”.

Isso quer di zer que o Mi nis té rio Pú bli co não
pode pro por a ação pe nal, mas so men te as ví ti mas ou
seus re pre sen tan tes le ga is po dem fazê-lo. É cer to
que há ex ce ções a essa nor ma, mas elas con fi gu ram
si tu a ções em que não se en qua dra gran de par te das
ví ti mas dos de li tos des sa na tu re za, a sa ber: im pos si -
bi li da de de pro ver as des pe sas do pro ces so; cri me
pra ti ca do com abu so do pá trio po der, ou da con di ção
de pa dras to, tu tor ou cu ra dor.

No caso do mé di co ci ta do, ne nhu ma des sas hi-
pó te ses ocor reu. No en tan to, ape sar da bar ba ri da de
e co var dia dos atos que te ria pra ti ca do, o Esta do fica
de mãos amar ra das, já que cabe às fa mí li as das ví ti -
mas in ten tar a ação pe nal.

Sa be mos que, em face de cri mes des sa na tu re -
za, é na tu ral que os pais te mam ex por seus fi lhos, e
mu i tos pre fi ram não ini ci ar o pro ces so. Enten de mos,
no en tan to, que es ses de li tos não po dem fi car im pu -
nes e que nada im pe de que o Esta do ga ran ta o si gi lo
da iden ti da de da ví ti ma.

Por isso, apre sen ta mos esta pro po si ção que
visa a con tri bu ir para o aper fe i ço a men to da Lei Pe nal
e da Jus ti ça.

Sala das Ses sões, 16 de abril de 2002. – Se na -
dor Lú cio Alcân ta ra.

DECRETO-LEI Nº 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Có di go Pe nal.

TÍTULO VI
Dos Cri mes Con tra Os Cos tu mes

CAPÍTULO I
Dos Cri mes Con tra a Li ber da de Se xu al

Estu pro
Art. 213. Cons tran ger mu lher à con jun ção car-

nal, me di an te vi o lên cia ou gra ve ame a ça:
Pena – re clu são, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.

(Re da ção dada pela Lei nº 8.072, de 25-7-1990)
Pa rá gra fo úni co. Pa rá gra fo acres cen ta do pela

Lei nº 8.069, de 13-7-1990 e re vo ga do Pela Lei nº
9.281, de 4-6-1996:

Tex to ori gi nal: Se a ofen di da é me nor de ca tor ze
anos:

Pena – re clu são de qua tro a dez anos.

Aten ta do vi o len to ao pu dor
Art. 214. Cons tran ger al guém, me di an te vi o lên -

cia ou gra ve ame a ça, a pra ti car ou per mi tir que com

ele se pra ti que ato li bi di no so di ver so da con jun ção
car nal:

Pena – re clu são, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.
(Re da ção dada pela Lei nº 8.072, de 25-7-1990)

Pa rá gra fo úni co. Pa rá gra fo acres cen ta do pela
Lei nº 8.069, de 13-7-1990 e re vo ga do pela Lei nº
9.281, de 4-6-1996:

Tex to ori gi nal: Se o ofen di do é me nor de ca tor ze
anos:

Pena – re clu são de três a nove anos."

Pos se se xu al me di an te fra u de
Art. 215. Ter con jun ção car nal com mu lher ho-

nes ta, me di an te fra u de:
Pena – re clu são, de 1 (um) a 3 (três) anos.
Pa rá gra fo úni co. Se o cri me é pra ti ca do con tra

mu lher vir gem, me nor de 18 (de zo i to) e ma i or de 14
(ca tor ze) anos:

Pena – re clu são, de 2 (dois) a 6 (seis) anos.

Aten ta do ao pu dor me di an te fra u de
Art. 216. Indu zir mu lher ho nes ta, me di an te fra u -

de, a pra ti car ou per mi tir que com ela se pra ti que ato
li bi di no so di ver so da con jun ção car nal:

Pena – re clu são, de 1 (um) a 2 (dois) anos.
Pa rá gra fo úni co – Se a ofen di da é me nor de 18

(de zo i to) e ma i or de 14 (ca tor ze) anos:
Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua tro) anos.
Assé dio se xu al
Art. 216-A. Cons tran ger al guém com o in tu i to de

ob ter van ta gem ou fa vo re ci men to se xu al, pre va le cen -
do-se o agen te da sua con di ção de su pe ri or hi e rár qui -
co ou as cen dên cia ine ren tes ao exer cí cio de em pre -
go, car go ou fun ção (Arti go in clu í do pela Lei nº
10.224, de 15 de maio de 2001)

Pena – de ten ção, de 1 (um) a 2 (dois) anos.

CAPÍTULO II
Da Se du ção e da Cor rup ção de Me no res

Se du ção
Art. 217. Se du zir mu lher vir gem, me nor de 18

(de zo i to) anos e ma i or de 14 (ca tor ze), e ter com ela
con jun ção car nal, apro ve i tan do-se de sua inex pe riên -
cia ou jus ti fi cá vel con fi an ça:

Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua tro) anos.

Cor rup ção de me no res
Art. 218. Cor rom per ou fa ci li tar a cor rup ção de

pes soa ma i or de 14 (ca tor ze) e me nor de 18 (de zo i to)
anos, com ela pra ti can do ato de li bi di na gem, ou in du -
zin do-a a pra ti cá-lo ou pre sen ciá-lo:

Pena – re clu são, de 1 (um) a 4 (qua tro) anos.
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CAPÍTULO III
Do Rap to

Rap to vi o len to ou me di an te fra u de
Art. 219. Rap tar mu lher ho nes ta, me di an te vi o -

lên cia, gra ve ame a ça ou fra u de, para fim li bi di no so:
Pena – re clu são, de 2 (dois) a 4 (qua tro) anos.

Rap to con sen su al
Art. 220. Se a rap ta da é ma i or de 14 (ca tor ze)

anos e me nor de 21 (vin te e um), e o rap to se dá com
seu con sen ti men to:

Pena – de ten ção, de 1 (um) a 3 (três) anos.

Di mi nu i ção de pena
Art. 221. É di mi nu í da de um ter ço a pena, se o

rap to é para fim de ca sa men to, e de me ta de, se o
agen te, sem ter pra ti ca do com a vi ti ma qual quer ato li-
bi di no so, a res ti tui à li ber da de ou a co lo ca em lu gar
se gu ro, á dis po si ção da fa mí lia.

Con cur so de rap to e ou tro cri me
Art. 222. Se o agen te, ao efe tu ar o rap to, ou em

se gui da a este, pra ti ca ou tro cri me con tra a rap ta da,
apli cam-se cu mu la ti va men te a pena cor res pon den te
ao rap to e a co mi na da ao ou tro cri me.

CAPITULO IV
Dis po si ções Ge ra is

For mas qua li fi ca das
Art. 223. Se da vi o lên cia re sul ta le são cor po ral

de na tu re za gra ve:
Pena – re clu são, de 8 (oito) a 12 (doze) anos.

(Re da ção dada pela Lei nº 8.072, de 25-7-1990)
Pa rá gra fo úni co – Se do fato re sul ta a mor te:
Pena – re clu são, de 12 (doze) a 25 (vin te e cin-

co) anos. (Re da ção dada pela Lei nº 8.072, de
25-7-1990)

Pre sun ção de vi o lên cia
Art. 224. Pre su me-se a vi o lên cia, se a ví ti ma:
a) não é ma i or de 14 (ca tor ze) anos;
b) é ali e na da ou dé bil men tal, e o agen te co nhe -

cia esta cir cuns tân cia; 
c) não pode, por qual quer ou tra ca u sa, ofe re cer

re sis tên cia.

Ação pe nal
Art. 225. Nos cri mes de fi ni dos nos ca pí tu los an-

te ri o res, so men te se pro ce de me di an te que i xa.
§ 1º Pro ce de-se, en tre tan to, me di an te ação pú bli ca:
I – se a ví ti ma ou seus pais não po dem pro ver às

des pe sas do pro ces so, sem pri var-se de re cur sos in-
dis pen sá ve is à ma nu ten ção pró pria ou da fa mí lia;

II – se o cri me é co me ti do com abu so do pá trio
po der, ou da qua li da de de pa dras to, tu tor ou cu ra dor.

§ 2º No caso do nº 1 do pa rá gra fo an te ri or, a
ação do Mi nis té rio Pú bli co de pen de de re pre sen ta -
ção.
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O pro je to 
será pu bli ca do e re me ti do à Co mis são com pe ten te.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se-
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

Ofí cio nº 34/02-LPSDB

Bra sí lia, 15 de abril de 2002

Se nhor Pre si den te,

Em aten di men to ao Ofí cio nº 236/2002, te nho
a sa tis fa ção de in di car o Se na dor Edu ar do Si que i ra
Cam pos, para in te grar a Pro cu ra do ria Par la men tar
do Se na do Fe de ral, con for me cál cu lo de pro por ci o -
na li da de par ti dá ria, na vaga des ti na da ao Blo co
PSDB/PPB, em subs ti tu i ção ao Se na dor Fer nan do
Ma tu sa lém.

Na opor tu ni da de, re no vo pro tes tos de ele va da
es ti ma e dis tin ta con si de ra ção. – Se na dor Ge ral do
Melo, Lí der do Blo co PSDB/PPB.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia de sig na o Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam-
pos para in te grar a Pro cu ra do ria Par la men tar do Se-
na do, nos ter mos do Ofí cio nº 034, de 2002-LPSDB,
que aca ba de ser lido.

So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril -
do Ca val can ti.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 160, DE 2002

Se nhor Pre si den te,

Nos ter mos do art. 336, in ci so II, com bi na do
com o art. 338, in ci so IV, do Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, re quer ur gên cia, para o Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 9, de 2002 que “Acres cen ta alí nea 
ao in ci so I do art. 23 da Lei nº 8.977, de 6 de ja ne i ro 
de 1995, que dis põe so bre o Ser vi ço de TV a Cabo,
para in clu ir ca nal re ser va do ao Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral.”
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

Sala das Co mis sões, 16 de abril de 2002. – Mo-
re i ra Men des – Mar lu ce Pin to – Ge ral do Cân di do –
Ro meu Tuma – Ca sil do Mal da ner – Antô nio Car los 
Jú ni or – Álva ro Dias – Ma ria do Car mo Alves –
Lind berg Cury – Be ní cio Sam pa io – Ju vên cio da
Fon se ca – Wal deck Orné las – Ge ral do Althoff –
Luiz Otá vio – José Jor ge – Lú cio Alcân ta ra.

REQUERIMENTO Nº 161, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do ar ti go 336, in ci so II, com bi na do

com o ar ti go 338, in ci so IV, do Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, re quer ur gên cia, para o Pro je to de
Lei da Câ ma ra n.º 21, de 2002 que “Insti tui o Dia Na ci -
o nal da Ado ção.”

Sala das Co mis sões, 16 de abril de 2002. – Mo-
re i ra Men des – Mar lu ce Pin to – Ge ral do Cân di do –
Ro meu Tuma – Ca sil do Mal da ner – Antô nio Car los 
Jú ni or – Álva ro Dias – Ma ria do Car mo Alves –
Emi lia Fer nan des – Be ní cio Sam pa io – Ju vên cio
da Fon se ca – Wal deck Orné las – Ge ral do Althoff –
Luiz Otá vio – José Jor ge.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con so -
an te o dis pos to no art. 340, II, do Re gi men to Inter no, 
os re que ri men tos li dos se rão vo ta dos após a Ordem
do Dia.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr.1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca-
val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 162, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 50, § 2º, da Cons ti tu i ção Fe-

de ral e dos arts. 216 e 217 do Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, e ten do em vis ta a ne ces si da de de
ava li ar a real si tu a ção dos mu ni cí pi os do Esta do que
re pre sen to nes ta Casa Le gis la ti va, en ca re ço que se-
jam so li ci ta dos do Mi nis tro da Sa ú de, Bar jas Ne gri, os
es cla re ci men tos con cer nen tes aos re cur sos e à exe-
cu ção do “Pro je to Alvo ra da” nos mu ni cí pi os do Esta-
do do To can tins.

Sala das Ses sões, 16 de abril de 2002. – Se na -
dor Car los Pa tro cí nio.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Nos ter-
mos do art. 216, III, do Re gi men to Inter no, o re que ri -
men to será des pa cha do à Mesa para de ci são.

So bre a mesa, pro pos ta de emen da à Cons ti tu i -
ção que será lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio,
Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lida a se guin te:

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 15, DE 2002

Alte ra a re da ção do § 2º do art. 201
da Cons ti tu i ção Fe de ral, de for ma a es ta -
be le cer o va lor men sal má xi mo dos be-
ne fí ci os do re gi me ge ral de pre vi dên cia
so ci al.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se-
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, pro mul gam a se guin te Emen da ao
tex to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º O § 2º do art. 201 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral pas sa a vi go rar com a se guin te
re da ção:

“Art. 201 ...............................................
..............................................................
§ 2º Ne nhum be ne fí cio que subs ti tua o

sa lá rio de con tri bu i ção ou o ren di men to do
tra ba lho do se gu ra do terá va lor men sal in fe -
ri or ao sa lá rio mí ni mo nem su pe ri or a dez
sa lá ri os mí ni mos.

...................................................." (NR)

Art. 2º Esta emen da cons ti tu ci o nal en tra em vi-
gor na data de sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Os va lo res dos be ne fí ci os pre vi den ciá ri os si tu a -
dos aci ma do li mi te mí ni mo, ou seja, do va lor do sa lá -
rio mí ni mo, es tão cada vez mais pró xi mos do piso.
Isso ocor re por que têm sido ob je to de re a jus tes me-
no res do que os apli ca dos ao va lor do piso de re mu -
ne ra ções de nos sa eco no mia.

Até a en tra da em vi gor da Emen da à Cons ti tu i -
ção nº 20, que pro mo veu a re for ma da pre vi dên cia so-
ci al, em de zem bro de 1998, ha via re fe rên cia cons ti tu -
ci o nal ape nas ao me nor va lor dos be ne fí ci os, qual
seja: o sa lá rio mí ni mo. Na épo ca, ha via uma re fe rên -
cia im plí ci ta, di ta da pelo uso e cos tu me, de es ta be le -
cer o va lor de dez sa lá ri os mí ni mos como li mi te má xi -
mo. Qu an do tal li mi te dis tan ci a va-se des se va lor,
pres sões po lí ti cas aca ba vam con du zin do-o à re fe rên -
cia men ci o na da.

Na épo ca da re for ma da pre vi dên cia, o teto dos
be ne fí ci os es ta va aba i xo de dez sa lá ri os mí ni mos, si-
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tu an do-se em tor no de oito sa lá ri os. De ci diu-se, en-
tão, res ta be le cer a re fe rên cia. Isso se deu por meio do
art. 14 da Emen da nº 20, que es ta be le ceu em
R$1.200,00 o li mi te má xi mo para os be ne fí ci os pre vi -
den ciá ri os, quan tia en tão equi va len te a dez sa lá ri os
mí ni mos e que de ve ria ser re a jus ta da de for ma a pre-
ser var, em ca rá ter per ma nen te, seu va lor real.

Ocor re que, ao es ta be le cer um va lor no mi nal a
ser ape nas re a jus ta do ao lon go do tem po, im pe diu-se 
qual quer re cu pe ra ção do va lor real do teto de be ne fí -
ci os. Ao mes mo tem po, pas sou-se a ve ri fi car uma
gra du al re cu pe ra ção do sa lá rio mí ni mo, por in ter mé -
dio de re a jus tes aci ma da in fla ção do pe río do (o qual,
no en tan to, ain da está mu i to aquém do va lor re que ri -
do pela Cons ti tu i ção Fe de ral). Re sul ta do: a di fe ren ça
en tre o piso e o teto dos be ne fí ci os pre vi den ciá ri os
tem se es tre i ta do cada vez mais, em pre ju í zo dos que
per ce bem be ne fí ci os aci ma do va lor mí ni mo.

Entre ja ne i ro de 1999 e de 2002, o sa lá rio mí ni -
mo pas sou de R$130,00 para R$180,00, o que sig ni fi -
ca um au men to de 38,5%. No mes mo pe río do, o teto
de be ne fí cio ele vou-se ape nas 19,2%, pas san do de
R$1.200,00 para R$1.430,00. Hoje, esse teto vol tou a
re pre sen tar cer ca de oito sa lá ri os mí ni mos e a ten-
dên cia é que seja cada vez me nor em re la ção ao piso
de be ne fí ci os.

A pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção ora apre-
sen ta da visa cor ri gir essa dis tor ção. Con fe rin do co e -
rên cia e jus ti ça so ci al à ques tão, pro põe que tan to o li-
mi te in fe ri or quan to o su pe ri or dos be ne fí ci os pre vi -
den ciá ri os se jam es ti pu la dos em nú me ro de sa lá ri os
mí ni mos. Essa é a úni ca ma ne i ra de im pe dir a de fa sa -
gem dos be ne fí ci os pre vi den ciá ri os ao lon go do tem-
po e a con se qüen te con cen tra ção dos mes mos em
tor no do sa lá rio mí ni mo.

Assim, cer to de que os pre za dos pa res en ten -
de rão o al can ce so ci al da me di da, so li ci to seu apo io,
a fim de que pos sa mos con tri bu ir para a me lho ria de
vida de imen so con tin gen te de be ne fi ciá ri os do sis te -
ma pre vi den ciá rio bra si le i ro.

Sala das Ses sões, 16 de abril de 2002. Ger son
Ca ma ta – Alva ro Dias – Antô nio Car los Jú ni or –
Ari Stad ler – Car los Pa tro cí nio – Edi son Lo bão –
Chi co San tó rio – Fer nan do Ri be i ro – Fre i tas Neto
– Ge ral do Melo – Iris Re zen de – José Fo ga ça – Ju-
vên cio da Fon se ca – La u ro Cam pos – Luiz Otá vio
– Ma ria do Car mo Alves – Na bor Jú ni or – Osmar
Dias – Pa u lo Har tung – Pa u lo Sou to – Ri car do
San tos – Ro ber to Sa tur ni no – Ro me ro Jucá – Ro-
nal do Cu nha Lima – Se bas tião Ro cha – Sér gio Ma-
cha do – Wel ling ton Ro ber to.

LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 201. A pre vi dên cia so ci al será or ga ni za da
sob a for ma de re gi me ge ral, de ca rá ter con tri bu ti vo e
de fi li a ção obri ga tó ria, ob ser va dos cri té ri os que pre-
ser vem o equi lí brio fi nan ce i ro e atu a ri al, e aten de rá,
nos ter mos da lei, a:
....................................................................................

§ 2º Ne nhum be ne fí cio que subs ti tua o sa lá rio
de con tri bu i ção ou o ren di men to do tra ba lho do se gu -
ra do terá va lor men sal in fe ri or ao sa lá rio mí ni mo.
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A pro-
pos ta de emen da à Cons ti tu i ção que aca ba de ser
lida está su je i ta às dis po si ções es pe cí fi cas cons tan -
tes dos arts. 354 e se guin tes do Re gi men to Inter no.

A ma té ria será pu bli ca da e des pa cha da à Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, pro je tos de lei do Se na do que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za -
ril do Ca val can ti.

São li dos os se guin tes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 89, DE 2002

Alte ra a Lei nº 8.666, de 21 de ju nho
de 1993, para o fim de ve dar a vin cu la ção 
do pro du to da ar re ca da ção de mul tas ao
pa ga men to de em pre sas pri va das pres ta -
do ras de ser vi ço aos ór gãos e en ti da des
da Admi nis tra ção Pú bli ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º O art. 7º da Lei nº 8.666, de 21 de ju nho
de 1993, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te § 10:

Art. 7º. ..................................................
..............................................................
§ 10. É ve da da a vin cu la ção do pro du -

to da ar re ca da ção de mul tas à re mu ne ra ção 
con tra tu al de em pre sa pri va da para a pres-
ta ção de ser vi ços aos ór gãos e en ti da des
da Admi nis tra ção Pú bli ca. (NR)

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.
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Jus ti fi ca ção

So men te a fú ria ar re ca da tó ria de vá ri as uni da -
des po lí ti cas bra si le i ras, no afã de ar ran car dos ci da -
dãos bra si le i ros uma boa par te do que lhes so bra
após o pa ga men to de seus inú me ros en car gos tri bu -
tá ri os, den tre eles o IPVA (Impos to so bre a Pro pri e da -
de de Ve í cu los Au to mo to res) é que po de ria jus ti fi car a
ali an ça in de vi da do Po der Pú bli co com o par ti cu lar,
para o fim de, uti li zan do mo der nos apa re lhos de de-
tec ção de com por ta men to no trân si to, au tu ar as pes-
so as, di vi din do o re sul ta do des se tra ba lho, em par te
como pa ga men to da ati vi da de em pre sa ri al. Re fe ri -
mo-nos aos cha ma dos ”par da is“ ins ta la dos e ope ra -
dos por em pre sas par ti cu la res em lu ga res es tra té gi -
cos das vias pú bli cas, em ra zão de con tra to com os
po de res pú bli cos. Como es sas em pre sas, mu i tas ve-
zes, têm par ti ci pa ção per cen tu al no vo lu me da ar re -
ca da ção, quan to mais mul tas, mais lu cro ha ve rá, per-
den do-se, em gran de me di da, o sen ti do edu ca ti vo e
tam bém pre ven ti vo da co mi na ção.

Uma tal pos tu ra faz lem brar prá ti cas de há mu i to
se pul ta das nos es ca ni nhos do tem po, quan do, por
exem plo, os se nho res fe u da is con tra ta vam par ti cu la res
para a im po si ção e ar re ca da ção de exa ções fis ca is.

Não nos po si ci o na mos con tra ri a men te às par-
ce ri as do Po der Pú bli co com o par ti cu lar nos ca sos
em que são ne ces sá ri os e con ve ni en tes, hi pó te ses
até em que a pró pria le gis la ção as sim o re co men da,
como, por exem plo, o dis pos to no art. 175 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, bem como o dis ci pli na do na Lei nº
8.987, de 13 de fe ve re i ro de 1995, que Dis põe so bre o
re gi me de con ces são e per mis são da pres ta ção de
ser vi ços pú bli cos. Não con cor da mos é com prá ti cas
que aca bam por des vir tu ar o ins ti tu to da des cen tra li -
za ção, de tal modo que se che ga à be i ra da de le ga -
ção de com pe tên cia ín si ta ao po der de po lí cia, por si
mes mo in trans fe rí vel, por ser uma fun ção es ta tal por
ex ce lên cia. É o que en si na a Pro fes so ra Ma ria Sylvia
Za nel la Di Pi e tro, em seu li vro Par ce ri as na Admi nis -
tra ção Pú bli ca, com esta as ser ti va: “Tam bém não po-
dem ser ob je to de con ces são as ati vi da des de cor ren -
tes do po der de po lí cia do Esta do. A po lí cia ad mi nis -
tra ti va en vol ve ati vi da des de re gu la men ta ção, fis ca li -
za ção, re pres são das ati vi da des exer ci das pe los par-
ti cu la res. Tra ta-se de ati vi da de tí pi ca do Esta do, in de -
le gá vel ao par ti cu lar, exa ta men te por en vol ver res tri -
ção ao exer cí cio de di re i tos”.

Apro ve i ta mos esse tris te epi só dio para ve dar
ge ne ri ca men te qual quer prá ti ca des sa na tu re za.

Com es sas pon de ra ções, es pe ra mos con tar
com o be ne plá ci do dos emi nen tes Pa res, com vis tas

ao aper fe i ço a men to de nos sa le gis la ção que rege a
es pé cie.

Sala das Ses sões, 16 de abril de 2002. – Se na -
dor Car los Be zer ra.

 LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Re gu la men ta o art. 37, in ci so XXI, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, ins ti tui nor mas
para li ci ta ções e con tra tos da Admi nis -
tra ção Pú bli ca e dá ou tras pro vi dên ci as.

....................................................................................
Art. 7º As li ci ta ções para a exe cu ção de obras e

para a pres ta ção de ser vi ços obe de ce rão ao dis pos to 
nes te ar ti go e, em par ti cu lar, à se guin te se qüên cia:

I – pro je to bá si co;
II – pro je to exe cu ti vo;
III – exe cu ção das obras e ser vi ços.
§ 1º A exe cu ção de cada eta pa será obri ga to ri a -

men te pre ce di da da con clu são e apro va ção, pela au-
to ri da de com pe ten te, dos tra ba lhos re la ti vos às eta-
pas an te ri o res, à ex ce ção do pro je to exe cu ti vo, o qual
po de rá ser de sen vol vi do con co mi tan te men te com a
exe cu ção das obras e ser vi ços, des de que tam bém
au to ri za do pela Admi nis tra ção.

§ 2º As obras e os ser vi ços so men te po de rão
ser li ci ta dos quan do:

I – hou ver pro je to bá si co apro va do pela au to ri -
da de com pe ten te e dis po ní vel para exa me dos in te -
res sa dos em par ti ci par do pro ces so li ci ta tó rio;

II – exis tir or ça men to de ta lha do em pla ni lhas
que ex pres sem a com po si ção de to dos os seus cus-
tos uni tá ri os;

III – hou ver pre vi são de re cur sos or ça men tá ri os
que as se gu rem o pa ga men to das obri ga ções de cor -
ren tes de obras ou ser vi ços a se rem exe cu ta das no
exer cí cio fi nan ce i ro em cur so, de acor do com o res-
pec ti vo cro no gra ma;

IV – o pro du to dela es pe ra do es ti ver con tem pla -
do nas me tas es ta be le ci das no Pla no Plu ri a nu al de
que tra ta o art. 165 da Cons ti tu i ção Fe de ral, quan do
for o caso.

§ 3º É ve da do in clu ir no ob je to da li ci ta ção a ob-
ten ção de re cur sos fi nan ce i ros para sua exe cu ção,
qual quer que seja a sua ori gem, ex ce to nos ca sos de
em pre en di men tos exe cu ta dos e ex plo ra dos sob o re-
gi me de con ces são, nos ter mos da le gis la ção es pe cí -
fi ca.

§ 4º É ve da da, ain da, a in clu são, no ob je to da li-
ci ta ção, de for ne ci men to de ma te ri a is e ser vi ços sem
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pre vi são de quan ti da des ou cu jos quan ti ta ti vos não
cor res pon dam às pre vi sões re a is do pro je to bá si co ou
exe cu ti vo.

§ 5º É ve da da a re a li za ção de li ci ta ção cujo ob-
je to in clua bens e ser vi ços sem si mi la ri da de ou de
mar cas, ca rac te rís ti cas e es pe ci fi ca ções ex clu si vas,
sal vo nos ca sos em que for tec ni ca men te jus ti fi cá vel,
ou ain da quan do o for ne ci men to de tais ma te ri a is e
ser vi ços for fe i to sob o re gi me de ad mi nis tra ção con-
tra ta da, pre vis to e dis cri mi na do no ato con vo ca tó rio.

§ 6º A in frin gên cia do dis pos to nes te ar ti go im-
pli ca a nu li da de dos atos ou con tra tos re a li za dos e a
res pon sa bi li da de de quem lhes te nha dado ca u sa.

§ 7º Não será ain da com pu ta do como va lor da
obra ou ser vi ço, para fins de jul ga men to das pro pos -
tas de pre ços, a atu a li za ção mo ne tá ria das obri ga -
ções de pa ga men to, des de a data fi nal de cada pe río -
do de afe ri ção até a do res pec ti vo pa ga men to, que
será cal cu la da pe los mes mos cri té ri os es ta be le ci dos
obri ga to ri a men te no ato con vo ca tó rio.

§ 8º Qu al quer ci da dão po de rá re que rer a Admi-
nis tra ção Pú bli ca os quan ti ta ti vos das obras e pre ços
uni tá ri os de de ter mi na da obra exe cu ta da.

§ 9º O dis pos to nes te ar ti go apli ca-se tam bém,
no que cou ber, aos ca sos de dis pen sa e de ine xi gi bi li -
da de de li ci ta ção.
....................................................................................

LEI Nº 8.987, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1995

Dis põe so bre o re gi me de con ces -
são e per mis são da pres ta ção de ser vi -
ços pú bli cos pre vis to no art. 175 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

....................................................................................

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................
Art. 175. Incum be ao Po der Pú bli co, na for ma da

lei, di re ta men te ou sob re gi me de con ces são ou per-
mis são, sem pre por meio de li ci ta ção, a pres ta ção de
ser vi ços pú bli cos.

Pa rá gra fo úni co. A lei dis po rá so bre:
I – o re gi me das em pre sas con ces si o ná ri as e

per mis si o ná ri as de ser vi ços pú bli cos, o ca rá ter es pe -
ci al de seu con tra to e de sua pror ro ga ção, bem como
as con di ções de ca du ci da de, fis ca li za ção e res ci são
da con ces são ou per mis são;

II –  os di re i tos dos usuá ri os;

III – po lí ti ca ta ri fá ria;
IV – a obri ga ção de man ter ser vi ço ade qua do.

....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 90, DE 2002

Alte ra a Lei nº 9.250, de 26 de de-
zem bro de 1995, para isen tar do im pos to
de ren da os res ga tes de re cur sos apli ca -
dos em pla nos de pre vi dên cia pri va da,
no caso que es pe ci fi ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 33 da Lei nº 9.250, de 26 de de zem -

bro de 1995, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te
pa rá gra fo:

Art. 33. ..................................................
..............................................................
§ 2º São isen tas as ope ra ções de res-

ga te des ti na das à aqui si ção, in clu si ve me di -
an te fi nan ci a men to, de imó vel re si den ci al.
(NR)

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção, pro du zin do efe i tos a par tir do dia pri me i -
ro de ja ne i ro sub se qüen te.

Jus ti fi ca ção

No caso do Fun do de Ga ran tia do Tem po de
Ser vi ço, o tra ba lha dor pode res ga tar o seu sal do para
a aqui si ção de imó vel. Se a von ta de do le gis la dor foi
de dar opor tu ni da de ao hi pos su fi ci en te de ad qui rir
imó vel para uso pró prio ou de sua fa mí lia, este mes-
mo cri té rio de ve ria ser ado ta do para o tra ba lha dor
con tri bu in te de pla nos de pre vi dên cia com ple men tar.

A pou pan ça ge ra da pelo in ves ti men to de re cur -
sos em pre vi dên cia com ple men tar é al ta men te be né -
fi ca para a eco no mia na ci o nal. O res ga te de re cur sos
para o fim es pe cí fi co de aqui si ção de imó vel re si den -
ci al é ne u tro do pon to de vis ta ma cro e co nô mi co, pois
em nada pre ju di ca rá o ob je ti vo de in cen ti var a pou-
pan ça in ter na.

Os va lo res res ga ta dos não se rão des ti na dos ao
con su mo, mas es tri ta men te ao in ves ti men to fixo. Para
o con tri bu in te, tra ta-se, ape nas, de al ter nar a for ma
de sua pro vi são para a ve lhi ce, que de i xa de ser fi nan -
ce i ra para es tar re pre sen ta da por um imó vel – com a
van ta gem que pode usu fru ir dele an te ci pa da men te,
sem pre ci sar es pe rar o lon go de cur so do pra zo de
acu mu la ção, pró prio dos pla nos de pre vi dên cia.
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Para a eco no mia como um todo, há as van ta -
gens de in cre men to do pro du to in ter no e de re du ção
do de sem pre go e do dé fi cit ha bi ta ci o nal da clas se
mé dia, em de cor rên cia do es ti mu lo à cons tru ção ci vil.

Sala das Ses sões, 16 de abril de 2002. – Se na -
dor Aris to ri des Stad ler.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Alte ra a le gis la ção do im pos to de
ren da das pes so as fí si cas e dá ou tras
pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin -
te lei:
....................................................................................

Art. 33. Su je i tam-se à in ci dên cia do im pos to de
ren da na fon te e na de cla ra ção de ajus te anu al os be-
ne fí ci os re ce bi dos de en ti da de de pre vi dên cia pri va -
da, bem como as im por tân ci as cor res pon den tes ao
res ga te de con tri bu i ções.

Pa rá gra fo úni co. (Ve ta do)
....................................................................................

(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos 
– de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 91, DE 2002

Alte ra o art. 2º da Lei nº 7.116, de 29
de agos to de 1983, para isen tar os do a -
do res de ór gãos da taxa de ex pe di ção
para aqui si ção da car te i ra de iden ti da de.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 7.116, de 29 de agos to

de 1983, pas sa a vi go rar acres ci do dos se guin tes pa-
rá gra fos:

“Art. 2º ..................................................
§ 3º Fi cam isen tas do pa ga men to da

taxa de ex pe di ção para aqui si ção da car te i -
ra de iden ti da de as pes so as que op ta rem
por fa zer cons tar no do cu men to a con di ção
de do a do res de ór gãos.

§ 4º Os ci da dãos de ve rão ser in for ma -
dos do dis pos to no pa rá gra fo an te ri or, no mo-
men to em que pro cu ra rem os ór gãos das Se-
cre ta ri as de Se gu ran ça Pú bli ca de seus Esta-
dos para ad qui ri rem a car te i ra de iden ti da de."

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O pro je to que ora apre sen ta mos, al te ran do a Lei
nº 7.116/83, “que as se gu ra va li da de na ci o nal às car-
te i ras de iden ti da de, re gu la sua ex pe di ção e dá ou tras 
pro vi dên ci as”, tem por es co po be ne fi ci ar, de um lado,
a co le ti vi da de como um to dos, es ta be le cen do um in-
cen ti vo para aque les que qui se rem co la bo rar com o
pró xi mo me di an te a op ção de se fa ze rem do a do res
de ór gãos e, de ou tro lado, de au xi li ar os pró pri os ci-
da dãos in di vi du al men te, so bre tu do os me nos fa vo re -
ci dos, cu jos re cur sos são in su fi ci en tes até mes mo
para a sa tis fa ção das exi gên ci as bá si cas de so bre vi -
vên cia.

Há al guns Esta dos que já não co bram pela ex-
pe di ção da car te i ra de iden ti da de, dos qua is ci ta mos
Ama zo nas e Ama pá.

Ou tros, como, por exem plo, o Rio de Ja ne i ro, co-
bram ape nas pela se gun da via, sen do a pri me i ra gra-
tu i ta. O mes mo ocor re no Dis tri to Fe de ral.

Em gran de par te dos Esta dos, po rém, há co-
bran ça para am bas as vias. Em al guns ca sos, a taxa
não é ba ra ta e re pre sen ta ônus para a ma i o ria da po-
pu la ção que, in fe liz men te, pos sui o or ça men to ex tre -
ma men te li mi ta do e in su fi ci en te para as des pe sas
não-pre vis ta a cada mês.

O pre sen te pro je to, se trans for ma do em lei, tra-
rá, no nos so en ten di men to, con tri bu i ção va li o sa em
to dos os sen ti dos, pois, além de aju dar aque les que
dis põem de pou cas ren das, po de rá au men tar o nú-
me ro de do a do res, ain da tão pe que no em nos so País,
onde mi lha res de pes so as aguar dam por do a do res e
po dem ser sal vas por esta for ma de so lu ção.

Espe ra mos, pois, de nos sos ilus tres pa res a
apro va ção da pre sen te ini ci a ti va, cer tos de que o ad-
ven to de uma lei com tal al can ce con tri bu i rá subs tan -
ci al men te para o apri mo ra men to da no ção de so li da ri -
e da de hu ma na, tão ne ces sá ria no mun do atu al.

Sala das Ses sões, 16 de abril de 2002. – Aris to -
ri des Stad ler, Se na dor.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

Asse gu ra va li da de na ci o nal as Car-
te i ras de Iden ti da de re gu la sua ex pe di -
ção e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca ,faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin -
te lei:
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Art. 1º A Car te i ra de iden ti da de emi ti da por ór-
gãos de Iden ti fi ca ção dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral 
e dos Ter ri tó ri os tem fé pú bli ca e va li da de em todo o
ter ri tó rio na ci o nal.

Art. 2º Para a ex pe di ção da Car te i ra de Iden ti da -
de de que tra ta esta lei não será exi gi da do in te res sa -
do a apre sen ta ção de qual quer ou tro do cu men to,
além da cer ti dão de nas ci men to ou de ca sa men to.

§ 1º A re que ren te do sexo fe mi ni no apre sen ta rá
obri ga to ri a men te a cer ti dão de ca sa men to, caso seu
nome de sol te i ra te nha sido al te ra do em con se qüên -
cia do ma tri mô nio.

§ 2º O bra si le i ro na tu ra li za do apre sen ta rá o Cer-
ti fi ca do de Na tu ra li za ção.
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 92, DE 2002

Au to ri za o Po der Exe cu ti vo, por in-
ter mé dio da Agên cia Na ci o nal de Te le co -
mu ni ca ções – ANATEL, a des ti nar ca na is
es pe cí fi cos para as TV Le gis la ti vas, nas
con di ções que es pe ci fi ca.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica o Po der Exe cu ti vo, por in ter mé dio da

Agên cia Na ci o nal de Te le co mu ni ca ções – ANATEL,
au to ri za do a des ti nar ca na is de te le vi são na fa i xa de
ra di o fre qüên ci as em UHF para uso ex clu si vo das TV
le gis la ti vas de Assem bléi as Le gis la ti vas e Câ ma ra de
Ve re a do res, cri a das com base no que de ter mi na o
art. 23 da Lei nº 8.977, de 6 de ja ne i ro de 1995.

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu-
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Des ta cam-se as TV Le gis la ti vas como ex pe riên -
ci as es pe ci al men te bem su ce di das cri a das com base
no con ce i to dos cha ma dos “ca na is de aces so pú bli co” 
in tro du zi do pela le gis la ção que nor ma ti za o ser vi ço
de TV a Cabo no País. Os ín di ces de au diên cia re gis -
tra dos pela TV Se na do, com sua pro gra ma ção trans-
mi ti da inin ter rup ta men te 24 ho ras por dia que in clui,
além da co ber tu ra dos tra ba lhos le gis la ti vos diá ri os,
do cu men tá ri os e de ba tes so bre te mas de re le vân cia
na ci o nal, ates tam o in te res se da po pu la ção bra si le i ra
pela ati vi da de de seus re pre sen tan tes. Asse ve ram,
por isso mes mo, a sa be do ria do le gis la dor ao con ce -
ber es ses ca na is que en se jam um novo re la ci o na -
men to en tre o Par la men to e a opi nião pú bli ca, pos si -

bi li ta do pelo acom pa nha men to da ati vi da de par la -
men tar mais de per to pela po pu la ção, o que am plia a
sem pre de se já vel cons ciên cia so bre a ação pú bli ca.

Tam bém as as sem bléi as le gis la ti vas e as Câ-
ma ras de ve re a do res já co me çam a ins ta lar seus ca-
na is de co mu ni ca ção te le vi si va com suas po pu la -
ções, con ven ci das do real sig ni fi ca do des sa re vo lu ci -
o ná ria ini ci a ti va, que des lo ca o eixo até ago ra es ta be -
le ci do, tan to da pro du ção, como da di fu são de men sa -
gens, per mi tin do a par ti ci pa ção, nos ve í cu los de co-
mu ni ca ção ele trô ni ca, de ou tros gru pos re pre sen ta ti -
vos da so ci e da de bra si le i ra, aí in clu í dos os re pre sen -
tan tes ele i tos pelo povo.

Nada obs tan te a re co nhe ci da re le vân cia do ser-
vi ço pres ta do, os si na is des sas emis so ras res trin -
gem-se aos ca na is dis po ní ve is via cabo, pa gos, e
por tan to, aces sí ve is ape nas a re du zi da par ce la dos
te les pec ta do res bra si le i ros. A pro gra ma ção pro du zi -
da per ma ne ce au sen te da gran de ma i o ria dos la res
bra si le i ros.

Por es sas ra zões, a des ti na ção de ca na is em
UHF para uso das TV le gis la ti vas pa re ce-nos ex tre -
ma men te opor tu na e de se já vel. Ten do em vis ta que,
nos ter mos do art. 13 do Re gu la men to dos Ser vi ços
de Ra di o di fu são pelo De cre to nº 1.720/95, não de-
pen de “de edi tal a ou tor ga para exe cu ção de ser vi ço
de ra di o di fu são por pes so as ju rí di cas de di re i to pú bli -
co in ter no e por en ti da des de ad mi nis tra ção in di re -
ta...”, bas tan do a exis tên cia de ca nal de ra di o fre quên -
cia dis po ní vel na lo ca li da de onde se pre ten de ins ta lar
a emis so ra, con fi a mos na cé le re vi a bi li za ção da pre-
sen te ini ci a ti va.

Sala das Ses sões, 16 de abril de 2002. – Se na -
dor Ante ro Paes de Bar ros.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.977, DE 6 DE JANEIRO DE 1995

Dis põe so bre o Ser vi ço de TV a
Cabo e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, faço sa ber que o
Con gres so Na ci o nal de cre ta e eu san ci o no a se guin -
te lei:
....................................................................................
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Ope ra ção Do Ser vi ço

Art. 23. A ope ra do ra de TV a Cabo, na sua área
de pres ta ção do ser vi ço, de ve rá tor nar dis po ní ve is
ca na is para as se guin tes des ti na ções:
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I – Ca na is Bá si cos de Uti li za ção Gra tu i ta:
a) ca na is des ti na dos à dis tri bu i ção obri ga tó ria,

in te gral e si mul tâ nea, sem in ser ção de qual quer in for -
ma ção, da pro gra ma ção das emis so ras ge ra do ras lo-
ca is de ra di o di fu são de sons e ima gens, em VHF ou
UHF, aber tos e não co di fi ca dos, cujo si nal al can ce a
área do ser vi ço de TV a Cabo e apre sen te ní vel téc ni -
co ade qua do, con for me pa drões es ta be le ci dos pelo
Po der Exe cu ti vo;

b) um ca nal le gis la ti vo mu ni ci pal/es ta du al, re-
ser va do para o uso com par ti lha do en tre as Câ ma ras
de Ve re a do res lo ca li za das nos mu ni cí pi os da área de
pres ta ção do ser vi ço e a Assem bléia Le gis la ti va do
res pec ti vo Esta do, sen do o ca nal vol ta do para a do cu -
men ta ção dos tra ba lhos par la men ta res, es pe ci al -
men te a trans mis são ao vivo das ses sões;

c) um ca nal re ser va do para a Câ ma ra dos De-
pu ta dos, para a do cu men ta ção dos seus tra ba lhos,
es pe ci al men te a trans mis são ao vivo das ses sões;

d) um ca nal re ser va do para o Se na do Fe de ral,
para a do cu men ta ção dos seus tra ba lhos, es pe ci al -
men te a trans mis são ao vivo das ses sões;

e) um ca nal uni ver si tá rio, re ser va do para o uso
com par ti lha do en tre as uni ver si da des lo ca li za das no
mu ni cí pio ou mu ni cí pi os da área de pres ta ção do ser-
vi ço;

f) um ca nal edu ca ti vo-cul tu ral, re ser va do para
uti li za ção pe los ór gãos que tra tam de edu ca ção e cul-
tu ra no Go ver no Fe de ral e nos go ver nos es ta du al e
mu ni ci pal com ju ris di ção so bre a área de pres ta ção
do ser vi ço;

g) um ca nal co mu ni tá rio aber to para uti li za ção
li vre por en ti da des não-go ver na men ta is e sem fins lu-
cra ti vos;

II – Ca na is des ti na dos à Pres ta ção Even tu al de
Ser vi ço;

III – Ca na is des ti na dos à Pres ta ção Per ma nen te 
de Ser vi ços.

1º A pro gra ma ção dos ca na is pre vis tos nas alí-
ne as c e d do in ci so I des te ar ti go po de rá ser apre sen -
ta da em um só ca nal, se as sim o de ci dir a Mesa do
Con gres so Na ci o nal.

2º Nos pe río dos em que a pro gra ma ção dos ca-
na is pre vis tos no in ci so I des te ar ti go não es ti ver ati-
va, po de rão ser pro gra ma das uti li za ções li vres por
en ti da des sem fins lu cra ti vos e não-go ver na men ta is
lo ca li za das nos mu ni cí pi os da área de pres ta ção do
ser vi ço.

3º As con di ções de re cep ção e dis tri bu i ção dos
si na is dos ca na is bá si cos, pre vis tos no in ci so I des te
ar ti go, se rão re gu la men ta das pelo Po der Exe cu ti vo.

4º As ge ra do ras lo ca is de TV po de rão, even tu al -
men te, res trin gir a dis tri bu i ção dos seus si na is, pre-
vis ta na alí nea a do in ci so I des te ar ti go, me di an te no-
ti fi ca ção ju di ci al, des de que ocor ra jus ti fi ca do mo ti vo
e en quan to per sis tir a ca u sa.

5º Si mul ta ne a men te à res tri ção do pa rá gra fo
an te ri or, a ge ra do ra lo cal de ve rá in for mar ao Po der
Exe cu ti vo as ra zões da res tri ção, para as pro vi dên ci -
as de di re i to, ca ben do apre sen ta ção de re cur so pela
ope ra do ra.

6º O Po der Exe cu ti vo es ta be le ce rá nor mas so-
bre a uti li za ção dos ca na is pre vis tos nos in ci sos II e III
des te ar ti go, sen do que:

I – se rão ga ran ti dos dois ca na is para as fun ções 
pre vis tas no in ci so II;

II – trin ta por cen to dos ca na is tec ni ca men te dis-
po ní ve is se rão uti li za dos para as fun ções pre vis tas no
in ci so III, com pro gra ma ção de pes so as ju rí di cas
não-afi li a das ou não-co li ga das à ope ra do ra de TV a
Cabo.

7º Os pre ços e as con di ções de re mu ne ra ção
das ope ra do ras, re fe ren tes aos ser vi ços pre vis tos
nos in ci sos II e III, de ve rão ser com pa tí ve is com as
prá ti cas usu a is de mer ca do e com os cus tos de ope-
ra ção, de modo a aten der as fi na li da des a que se des-
ti nam.

8º A ope ra do ra de TV a Cabo não terá res pon -
sa bi li da de al gu ma so bre o con te ú do da pro gra ma ção
ve i cu la da nos ca na is re fe ri dos nos in ci sos I, II e III
des te ar ti go, nem es ta rá obri ga da a for ne cer in fra-es -
tru tu ra para a pro du ção dos pro gra mas.

9º O Po der Exe cu ti vo nor ma ti za rá os cri té ri os
téc ni cos e as con di ções de uso nos ca na is pre vis tos
nas alí ne as a a g des te ar ti go.
....................................................................................
....................................................................................

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, de Edu ca ção e de Ser vi ços
de Infra-Estru tu ra, ca ben do à últi ma a de ci -
são ter mi na ti va.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os pro je -
tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co mis sões
com pe ten tes.

So bre a mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se-
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:
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OF. nº 40/02 – GLPFL

Bra sí lia, 15 de abril de 2002

Se nhor Pre si den te,
Aten den do o pe di do do Se na dor José Jor ge, so-

li ci to o des li ga men to de S. Exª da Co mis são de Re la -
ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal.

Cor di al men te, – Se na dor José Agri pi no, Lí der
do PFL, no Se na do Fe de ral.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O ex pe -
di en te lido vai à pu bli ca ção.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca-
val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 163, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, que so bre o

Pro je to de Lei do Se na do nº 664/99, que tra mi ta em
con jun to com o Pro je to de Lei do Se na do nº 688/99,
que mo di fi cam a Lei nº 9.871/99, “que tra ta de pra zos
e con di ções para ra ti fi ca ção de tí tu los de ter ras con-
ce di dos ou ali e na dos pe los Esta dos na fa i xa de fron-
te i ra”, seja ou vi da, tam bém, a Co mis são de Assun tos
So ci a is, além das co mis sões cons tan tes do des pa -
cho ini ci al.

Sala das Ses sões, 16 de abril de 2002. – Se na -
do ra He lo í sa He le na.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re que -
ri men to lido será in clu í do em Ordem do Dia, opor tu -
na men te.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca-
val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 164, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 160 com bi na do com o art.

169, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re-
que i ro que a Hora do Expe di en te do dia 13 de no vem -
bro do cor ren te ano, seja des ti na da a ho me na ge ar o
cen te ná rio do nas ci men to do po e ta ma i or Car los
Drum mond de Andra de.

Sala das Ses sões, 17 de abril de 2002. – Se na -
dor Lú cio Alcân ta ra – Anto nio Car los Jú ni or  – Ca-
sil do Mal da ner – Anto nio Car los Va la da res – Ro-
me ro Jucá – Pa u lo Har tung – Lind berg Cury – La u -
ro Cam po.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re que -
ri men to lido será vo ta do após a Ordem do Dia.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca-
val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 165, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 256 do Re gi men to

Inter no do Se na do Fe de ral a re ti ra da e o con se qüen te 
ar qui va men to do Pro je to de Re so lu ção nº 58, de
2000, de mi nha au to ria, que “acres cen ta ar ti go à Re-
so lu ção 79, de 1999, do Se na do Fe de ral”.

Jus ti fi ca ção

O Pro je to em tela foi apre sen ta do como for ma
de per mi tir ma i or re fle xão em tor no da ini ci a ti va go-
ver na men tal de fe de ra li za ção do Ban co do Esta do de
San ta Ca ta ri na – BESC, quan do se pre ten dia dar voz
ao povo ca ta ri nen se e jus ti ça na dis cus são do tema,
na qual se in se ri ri am os cri té ri os de ava li a ção da em-
pre sa. Lem bro que o pró prio Se na do Fe de ral, em de-
ci são an te ri or, ha via apro va do pro je to de Re so lu ção
pre ven do a ma nu ten ção do BESC como ins ti tu i ção
pú bli ca, com um apor te fi nan ce i ro da or dem - de
R$280 mi lhões. Para fe de ra li zá-lo, foi es ti ma da a ne-
ces si da de de se rem in ves ti dos R$2,2 bi lhões, dí vi da
que será as su mi da pela so ci e da de ca ta ri nen se.

Ago ra, de cor ri dos dois anos e cum pri da a “Von-
ta de do Prín ci pe”, ou seja, fe de ra li za do o Ban co sem
que te nham sido ou vi dos os seus ver da de i ros do nos
(os ci da dãos e con tri bu in tes de meu Esta do), não
mais exis te mo men tum, nem sen ti do prá ti co, para a
pro po si ção.

Sua re ti ra da, hoje, sig ni fi ca rá eco no mia pro ces -
su al, pou pan do igual men te des pe sas para be ne fi ci ar, 
as sim, o con tri bu in te bra si le i ro.

Nes tes ter mos,
Aguar da de fe ri men to.
Sala das Ses sões, 16 de abril de 2002. – Se na -

dor Ca sil do Mal da ner.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re que -
ri men to lido será in clu í do em Ordem do Dia, opor tu -
na men te. 

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca-
val can ti.

É lido o se guin te:
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REQUERIMENTO Nº 166, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do dis pos to no art. 50, § 2º, da

Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o pre vis to no
art. 216 do Re gi men to Inter no do Se na do Fe de ral, re-
que i ro se jam so li ci ta das ao Mi nis tro de Esta do da Fa-
zen da as se guin tes in for ma ções so bre a dí vi da pú bli -
ca do Esta do de Go iás:

a) va lor to tal, com dis cri mi na ção de
cada um de seus ele men tos cons ti tu ti vos;

b) re la ção en tre a dí vi da to tal e a re ce -
i ta cor ren te lí qüi da do Esta do;

c) de mons tra ti vo da evo lu ção da dí vi da 
to tal a par tir de 1º de ja ne i ro de 1999, con si -
de ran do-se as in for ma ções so li ci ta das nos
itens a e b.

Jus ti fi ca ção

O re que ri men to de in for ma ções ora apre sen ta -
do in se re-se no âm bi to da com pe tên cia fis ca li za do ra
do Con gres so Na ci o nal, cons ti tu ci o nal men te de fi ni -
da, e que, no pre sen te caso, visa to mar co nhe ci men to 
da atu al si tu a ção do en di vi da men to pú bli co do Esta do 
de Go iás, as sim como de sua evo lu ção no úl ti mo
qüin qüê nio.

Tal in for ma ção é es sen ci al para que este Se na -
do Fe de ral ana li se os im pac tos de tal ní vel de en di vi -
da men to nas fi nan ças es ta du a is e pos sa, com mais
se gu ran ça, de li be rar so bre fu tu ros pe di dos de au to ri -
za ção para a con tra ta ção de ope ra ções de cré di to
que ve nham a ser en ca mi nha dos a esta Casa pelo
Esta do que aqui re pre sen to.

Sala das Ses sões, 16 de abril de 2002. – Se na -
dor Ma gui to Vi le la.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re que -
ri men to lido será des pa cha do à Mesa para de ci são.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, por lap so de di gi ta -
ção, cons ta da agen da da Ordem do Dia de 17 do cor-
ren te, o Re que ri men to nº 49, de 2001, quan do na re a -
li da de a ma té ria a ser con si de ra da é o Re que ri men to
nº 49, de 2002.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Pela or dem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
tem a pa la vra.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Pela or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te,

como V. Exª mu i to bem in for mou, hou ve um lap so em
re la ção à pu bli ca ção. O que es ta va sen do anun ci a do
como cons tan te da Ordem do Dia de ama nhã é um re-
que ri men to que re al men te tem o mes mo nú me ro, por-
tan to ab so lu ta men te jus ti fi cá vel o erro co me ti do.

Gos ta ria, en tão, de, apro ve i tan do o lap so, so li ci -
tar a V. Exª, em fun ção tam bém da atu a li da de do
tema, que se re la ci o na ao Pla no Co lôm bia, que co lo -
que na Ordem do Dia, num mo men to mais opor tu no
para que pu dés se mos tam bém vo tar o re que ri men to
que é de 2001.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na do -

ra He lo i sa He le na, a Mesa vai exa mi nar o re que ri -
men to de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Faço um
ape lo aos Srs Se na do res para que ve nham ao ple ná -
rio por que te mos ma té ria im por tan te na Ordem do
Dia.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se à

ORDEM DO DIA

Item úni co

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 14, DE 2001
(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do art. 62

da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da ção
dada pela Emen da à Cons ti tu i ção n° 32)

Dis cus são, em tur no úni co, da Me di da
Pro vi só ria nº 14, de 2001, que dis põe so bre
a ex pan são da ener gia elé tri ca emer gen ci al, 
re com po si ção ta ri fá ria ex tra or di ná ria, cria o
Pro gra ma de Incen ti vo às Fon tes Alter na ti -
vas de Ener gia Elé tri ca (PROINFA), a Con ta 
de De sen vol vi men to Ener gé ti co (CDE), dis-
põe so bre a uni ver sa li za ção do ser vi ço pú-
bli co de ener gia elé tri ca, dá nova re da ção
às Leis n° 9.427, de 26 de de zem bro de
1996, nº 9.648, de 27 de maio de 1998, n°
3.890-A, de 25 de abril de 1961, nº 5.655,
de 20 de maio de 1971, n° 5.899, de 5 de
ju lho de 1973, n° 9.991, de 24 de ju lho de
2000 e dá ou tras pro vi dên ci as, ten do 

Pa re cer pro fe ri do em ple ná rio na Câ-
ma ra dos De pu ta dos, Re la tor: De pu ta do
José Car los Ale lu ia, em subs ti tu i ção à Co-
mis são Mis ta, con clu in do pela apre sen ta ção 
do Pro je to de Lei de Con ver são n.º 03, de
2002.

Antes de sub me ter a ma té ria ao Ple ná rio, a
Pre si dên cia pres ta os se guin tes es cla re ci men tos:
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que a Co mis são Mis ta foi de sig na da por esta Pre si -
dên cia no dia 26 de de zem bro de 2001 e que a
mes ma não che gou a se ins ta lar.

Du ran te o pra zo re gi men tal de seis dias, após a
pu bli ca ção da Me di da Pro vi só ria no Diá rio Ofi ci al da
União, não fo ram apre sen ta das emen das pe ran te a
Co mis são Mis ta e que a ma té ria foi sub me ti da ao Ple-
ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos para iní cio de sua
tra mi ta ção no dia 21 de fe ve re i ro do cor ren te ano.

Na que la Casa, foi de sig na do Re la tor o De pu ta -
do José Car los Ale lu ia, em subs ti tu i ção à Co mis são
Mis ta, que con clu iu a sua apre sen ta ção pelo Pro je to
de Lei de Con ver são nº3 do cor ren te ano.

O pra zo de 45 dias para a tra mi ta ção da ma té ria
no Con gres so Na ci o nal es go tou-se des de o dia 23 de
mar ço pas sa do. Ten do sido re ce bi da for mal men te,
pelo Se na do Fe de ral, no úl ti mo dia 12, a me di da pro-
vi só ria pas sou a so bres tar to das as de ma is de li be ra -
ções des ta Casa até que se ul ti me a vo ta ção. Infor ma, 
ain da, que a vi gên cia do pra zo de 60 dias para a tra-
mi ta ção da me di da pro vi só ria es go tou-se no úl ti mo
dia 7 e que foi pror ro ga do por ato do Pre si den te da
Câ ma ra dos De pu ta dos, da ta do de 5 de abril do cor-
ren te.

Pres ta dos es ses es cla re ci men tos, pas sa-se à
apre ci a ção da ma té ria, não sem an tes de sig nar o no-
bre Se na dor Ge ral do Althoff, Re la tor Adjun to, para a
ma té ria.

Dis cus são em con jun to da me di da pro vi só ria e
do pro je to de lei de con ver são. (Pa u sa.)

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra à Se na do ra He lo í sa He le na pela or dem.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Pela or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den -
te, an tes de ini ci ar o pro ces so de dis cus são, gos ta ria
de so li ci tar ao Re la tor Adjun to que fi zes se uma ex po -
si ção ao Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Ge ral do Althoff, V. Exª está sen do con cla ma do pela
ilus tre Se na do ra He lo í sa He le na a dar al gu mas ex pli -
ca ções so bre a pre sen te me di da pro vi só ria.

Con ce do a pa la vra a V. Exª, caso que i ra fazê-lo
nes ta opor tu ni da de.

O SR. GERALDO ALTHOFF (PFL – SC. Para
uma bre ve ex po si ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, o Bra sil vi veu, a
par tir de maio do ano pas sa do, um mo men to di fí cil
com a cri se do se tor ener gé ti co, que cul mi nou com a
ne ces si da de de o Po der Exe cu ti vo de ter mi nar o ra ci o -

na men to de ener gia elé tri ca em qua se todo o País. Tal
fato, por con se qüên cia, ge rou uma si tu a ção inu si ta da
e, em de ter mi na dos mo men tos, con ten ci o sa en tre as
em pre sas de dis tri bu i ção, as em pre sas de ge ra ção e,
por que não di zer, tam bém o pró prio Go ver no Fe de -
ral.

Para bus car o equi lí brio en tre as par tes en vol vi -
das, sur giu a Me di da Pro vi só ria nº 14, com uma vi são
bas tan te cla ra com re la ção a três as pec tos, que gos-
ta ría mos de apre sen tar. 

O pri me i ro as pec to foi a bus ca de sus ten ta ção
para o pro gra ma de con tra ta ção de ener gia emer gen -
ci al, de no mi na do ”se gu ro apa gão“.

O se gun do as pec to foi a cri a ção de um Pro gra -
ma de Incen ti vo às Fon tes Alter na ti vas de Ener gia
Elé tri ca, o Pro in fa, com a fi na li da de de agre gar ao sis-
te ma elé tri co in ter li ga do na ci o nal, a cur to pra zo, o
mon tan te de 3.300 MW de po tên cia ins ta la da. E o ter-
ce i ro as pec to a ser con si de ra do re fe re-se à re com po -
si ção ta ri fá ria ex tra or di ná ria para co brir três ele men -
tos, qua is se jam, a re du ção da re ce i ta du ran te o ra ci o -
na men to, a ex po si ção que fi ca ram os ge ra do res, a
cha ma da ener gia li vre, e tam bém as va ri a ções de
cus tos não ge ren ciá ve is.

Edi ta da em 21 de de zem bro pas sa do, essa me-
di da pro vi só ria teve o seu trâ mi te na Câ ma ra Fe de ral,
in di ca do Re la tor o emi nen te De pu ta do José Car los
Ale lu ia, do PFL da Ba hia, Par la men tar sá bio, ex pert
no as sun to se tor ener gé ti co, além de ter sen si bi li da de 
e co nhe ci men to des te País como um todo. S. Exª, ao
re ce ber a in cum bên cia de Re la tor des sa MP, após
exa us ti va aná li se, além de dis cus são com o pró prio
se tor, apre sen tou um pro je to de con ver são que che ga 
a esta Casa para aná li se e dis cus são. Por con se -
qüên cia, en ten de mos ne ces sá rio fa zer re fe rên cia a
al guns pon tos des se pro je to de con ver são.

No mo men to em que o Go ver no pro põe que os
cus tos de na tu re za ope ra ci o nal, tri bu tá ria e ad mi nis -
tra ti va, re la ti vos à aqui si ção de ener gia elé tri ca e à
con tra ta ção de ca pa ci da de de ge ra ção ou po tên cia
se jam ra te a dos en tre to das as clas ses de con su mi do -
res fi na is aten di das pelo Sis te ma Elé tri co Na ci o nal
Inter li ga dos, pro por ci o nal men te ao con su mo in di vi du -
al ve ri fi ca do, o pro je to de con ver são apre sen ta do am-
plia o nú me ro de con su mi do res de ba i xa ren da no
Bra sil, per mi tin do que esse nú me ro saia de 7 mi lhões, 
pro pos to pela me di da pro vi só ria, para em tor no de 20
mi lhões de con su mi do res, isen tos des se au men to re-
fe ri do. Além de não pa ga rem o au men to, eles te rão
re du ção na con ta men sal de ener gia de mais de 50%.
Isso abran ge mais de 5 mi lhões de re si dên ci as no
País.
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Ou tro as pec to a ser con si de ra do é que, além da
am pli a ção do nú me ro de con su mi do res de ba i xa ren-
da que se rão ex clu í dos do ra te io dos cus tos, fo ram
tam bém ex clu í dos ain da os con su mi do res da clas se
ru ral com con su mo de até 700 kwh/mês.

Vale lem brar tam bém que, en quan to o pro je to
ori gi nal co lo ca que a re com po si ção ta ri fá ria ex tra or di -
ná ria vi go ra rá, ou vi go ra ria, pelo pe río do ne ces sá rio
à com pen sa ção dos va lo res a se rem co ber tos, o pro-
je to de con ver são opor tu ni za um pe río do de fi ni do
para co brir as des pe sas re fe ri das.

O pro je to de con ver são cria re gras cla ras para
que as dis tri bu i do ras de ener gia te nham de aten der
aos pe di dos de li ga ção sem que os con su mi do res te-
nham de con tri bu ir para o cus to das obras de ex ten -
são de rede, o que atu al men te é co bra do em qual quer 
so li ci ta ção de li ga ção. O ob je ti vo fi nal pre vê que os
pe di dos de li ga ção se jam aten di dos sem cus to para o
so li ci tan te que lo gi ca men te se lo ca li ze na área de
con ces são da dis tri bu i do ra.

A Me di da Pro vi só ria 14 tra ta tam bém do Pro gra -
ma de Incen ti vo às Fon tes Alter na ti vas, Pro in fa, que
pelo pro je to de con ver são apre sen ta do pelo no bre
De pu ta do Ale lu ia so fre um pro ces so de re for mu la ção, 
e é im por tan te que se diga, para me lhor. Duas eta pas
dis tin tas fo ram es ta be le ci das: a pri me i ra, de cur to
pra zo, a ser cum pri da até de zem bro de 2006, com a
im plan ta ção de ins ta la ções eó li cas, pe que nas cen tra -
is hi dre lé tri cas e bi o mas sa, vi san do a um to tal de
3.300 MW, quan ti da de que re du zi rá a uti li za ção das
usi nas tér mi cas emer gen ci a is con tra ta das pela
CBEE. A se gun da eta pa, de lon go pra zo, visa a pro-
mo ver pela pri me i ra vez no Bra sil uma in ter ven ção
ins ti tu ci o nal na ma triz ener gé ti ca na ci o nal, cujo ob je -
ti vo é de que 10% da ener gia elé tri ca pro du zi da no
País pro ve nha de fon tes al ter na ti vas (como ocor re
nos pa í ses da co mu ni da de eu ro péia).

Ain da é im por tan te des ta car que, atra vés da
Con ta de De sen vol vi men to Ener gé ti co, o pro je to de
con ver são cria um pro gra ma es pe cí fi co para o de sen -
vol vi men to ener gé ti co es ta du al, com en fo que pri o ri tá -
rio para pro por ci o nar a ex pan são da ofer ta de gás na-
tu ral ca na li za do nos Esta dos onde não exis te e pro-
por ci o nar com pe ti ti vi da de à ener gia elé tri ca pro du zi -
da por usi nas que uti li zem car vão mi ne ral na ci o nal e o
pró prio gás na tu ral. Esse pro gra ma está tam bém as-
so ci a do ao Pro gra ma de Fon tes Alter na ti vas, pois sua
apli ca ção, a par tir de 2006, con tri bui de for ma de ci si -
va para a com pe ti ti vi da de des sas fon tes, além de ter
des ti na do par te des ses re cur sos para a uni ver sa li za -
ção do ser vi ço pú bli co de ener gia elé tri ca, a que fiz
re fe rên cia an te ri or men te.

Sr. Pre si den te, quan do da re u nião do Par ti do da
Fren te Li be ral na quar ta-fe i ra pró xi ma pas sa da, um
dos as sun tos dis cu ti dos no meu Par ti do foi que bus-
cás se mos me ca nis mos para re du zir de 7,9% para
2,9% o va lor da alí quo ta de au men to da ilu mi na ção
pú bli ca para, des sa ma ne i ra, não one rar as Pre fe i tu -
ras mu ni ci pa is, mais de 5.500 nes te País. Essa pro-
pos ta le van ta da pelo no bre De pu ta do Ro dri go Maia,
do PFL – RJ, foi aco lhi da como opor tu na pelo De pu ta -
do Ale lu ia. Por con se qüên cia, já veio in se ri da no tex to
do pro je to de con ver são pro pos to.

Deu-se ain da ao Go ver no Fe de ral con di ções de
ajus tar o au men to ex tra or di ná rio à po lí ti ca in dus tri al
do País, pre ser van do o ní vel de em pre go em al guns
se to res in dus tri a is.

O pro je to de con ver são ain da re duz de R$16 bi-
lhões para R$11 bi lhões a ne ces si da de de emis são
de tí tu los da dí vi da pú bli ca fe de ral.

Eram es ses, Sr. Pre si den te, os nove as pec tos
pon tu a is que gos ta ria de apre sen tar, jun ta men te com
a Ban ca da do PFL, ca pi ta ne a da pelo nos so Lí der, Se-
na dor José Agri pi no Maia. É ne ces sá rio que seja do
co nhe ci men to das Srªs e dos Srs. Se na do res, nes se
mo men to em que ava li a mos e ana li sa mos o pro je to
de con ver são pro pos to para a Me di da Pro vi só ria nº
14.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ti nua
em dis cus são a ma té ria.

Con ce do a pa la vra, para dis cu tir, ao ilus tre Se-
na dor Ro ber to Sa tur ni no.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Sem Par ti do –
RJ. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, sou do tem po em que o
Bra sil era exem plo de êxi to no pla ne ja men to e na en-
ge nha ria li ga dos ao se tor de ener gia elé tri ca.

Pou cos pa í ses exe cu ta ram um pro gra ma de tão
bom re sul ta do, tão lím pi do e tão de sen vol vi men tis ta
da ati vi da de de en ge nha ria na ci o nal como o Bra sil
nes ses anos, pe río do que se es ten deu dos anos cin-
qüen ta até o fim dos anos se ten ta, en tran do pe los oi-
ten ta.

Lem bro gran des no mes da en ge nha ria bra si le i ra
que fo ram res pon sá ve is pelo su ces so da ati vi da de pro-
gra ma da do se tor de ener gia elé tri ca: en ge nhe i ros João
Co trim, Ma u ro Ti bau, Má rio Beh ring, Lu cas Lo pes. Eles
co nhe ci dos in ter na ci o nal men te pelo ex ce len te re sul ta -
do que con se gui ram pro gra man do e li de ran do o pro-
gres so do se tor de ener gia elé tri ca no Bra sil.

Sr. Pre si den te, veio aque la in fla ção en lou que ci -
da e de sor ga ni zou o se tor pú bli co, mas não de sor ga -
ni zou o se tor de ener gia elé tri ca, tal era o en ra i za -
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men to e a so li dez da pro gra ma ção pro du zi da na sua
im plan ta ção. Com a de sor ga ni za ção do se tor pú bli co,
para com ba ter a in fla ção, re sol veu-se im ple men tar o
pro gra ma de pri va ti za ção e jo gou-se o se tor de ener-
gia elé tri ca, que não es ta va de sor ga ni za do, no pro-
gra ma de de ses ta ti za ção. Com isso fre ou-se a re a li -
za ção de qual quer in ves ti men to no se tor para o cres-
ci men to da pro du ção de ener gia elé tri ca no Bra sil.
Isso ge rou, evi den te men te, ma ni fes ta ções, pro tes tos
e in di ca ções cla ras da cri se que eclo di ria com a es-
cas sez de ener gia pou cos anos de po is. 

Em vez de se com ba ter a in fla ção com um pro-
gra ma de dis ci pli na fis cal rí gi do, re sol veu-se com ba -
tê-la pela pri va ti za ção, que ge rou gran des ne gó ci os,
mu i tos de les até hoje não ex pli ca dos, com con se -
qüên ci as que ad vi rão pos te ri or men te, quan do a nor-
ma li da de nes sa ques tão ti ver sido im plan ta da no
País. O fato é que, sob o ar gu men to fra u du len to de
que as es ta ta is de ener gia elé tri ca da vam pre ju í zo e
con tri bu íam para a in fla ção, re sol veu-se pri va ti zar o
se tor. O ar gu men to era fra u du len to; as es ta ta is de
ener gia elé tri ca não da vam pre ju í zo, ape sar de se rem 
uti li za das em de se qui lí brio da sua si tu a ção fi nan ce i ra
para con ter a in fla ção por meio da con ten ção das ta ri -
fas pú bli cas. O fato é que se per deu a ex pe riên cia
viva, exi to sa, re co nhe ci da in ter na ci o nal men te, per-
deu-se o pla ne ja men to do se tor de ener gia elé tri ca,
os êxi tos da en ge nha ria bra si le i ra.

Intro du ziu-se a idéia do mer ca do e da com pe ti -
ção, que ba i xa ri am os pre ços. Inven tou-se uma sé rie
de ins tru men tos no vos: o pro du tor li vre, o pla no emer-
gen ci al, o re gu la dor de mer ca do e, aí sim, de sor ga ni -
zou-se o se tor de ener gia elé tri ca, que en trou em cri-
se.

A po pu la ção foi atin gi da, o go ver no pe diu à po-
pu la ção o sa cri fí cio do ra ci o na men to, e a ela res pon -
deu po si ti va men te. Fez-se o ra ci o na men to, re sol -
veu-se a cri se na emer gên cia e ago ra vem o Go ver no
pe dir ao povo que pa gue o pre ju í zo in flin gi do às em-
pre sas de ener gia pelo ra ci o na men to que ele, Go ver -
no, se viu obri ga do a de cre tar, pe din do a co la bo ra ção
do povo.

Enfim, Sr. Pre si den te, o Go ver no, com a sua ati-
tu de pri va tis ta, de sor ga ni zou o se tor de ener gia elé tri -
ca, cri ou o de sas tre e, ago ra, no con ser to do de sas -
tre, vem pe dir que a po pu la ção pa gue isso.

Sr. Pre si den te, hoje no Ga bi ne te do Lí der do Go-
ver no, Se na dor Artur da Tá vo la, pre sen ci ei a ex pli ca -
ção dos téc ni cos do se tor so bre as me di das pro pos -
tas na me di da pro vi só ria, no sen ti do de que se ri am o
me lhor ca mi nho para, com um mí ni mo de sa cri fí cio,
aten der-se a essa si tu a ção de emer gên cia.

Sr. Pre si den te, re al men te me con ven ci de que a
fór mu la es tu da da e apre sen ta da é a me lhor para re-
sol ver esse pro ble ma cri a do pelo de sas tre da pri va ti -
za ção do se tor e pelo de sas tre da pro i bi ção dos in-
ves ti men tos em am pli a ção da pro du ção e da dis tri bu i -
ção de ener gia elé tri ca no Bra sil.

Sr. Pre si den te, eu não te nho crí ti cas a fa zer à
fór mu la apre sen ta da para cor re ção da si tu a ção cri a -
da; te nho crí ti ca a fa zer ao de sas tre cri a do e peço a
res pon sa bi li za ção da que les que to ma ram as de ci -
sões de sas tra das e de sas tro sas. Sr. Pre si den te, vou
vo tar con tra a me di da pro vi só ria por que é um ab sur do 
que a po pu la ção seja res pon sa bi li za da, quan do os
res pon sá ve is fo ram as au to ri da des go ver na men ta is e
as em pre sas de ener gia elé tri ca que en tra ram, to das
elas tam bém con jun ta men te, nes sa pro gra ma ção de-
sas tra da e de sas tro sa, sa ben do que po de ria ha ver
de se qui lí bri os fi nan ce i ros que se ri am co ber tos na tu -
ral men te com a chan ce la do Go ver no pelo bol so do
con tri bu in te bra si le i ro, do con su mi dor bra si le i ro. Tudo
bem! Re ti rou-se gran de par te do con su mi dor de ba i xa 
ren da, mas o con su mi dor po bre, não o mi se rá vel, a
clas se mé dia, vai pa gar da ma ne i ra mais in jus ta pos-
sí vel esse de sas tre.

Sr. Pre si den te, eu não pos so com o meu voto
chan ce lar toda essa ar ti ma nha cri a da por uma de ci -
são pro fun da men te er ra da, por que ser vi ço pú bli co,
como ener gia elé tri ca, te le fo nia, água e es go to, é de
res pon sa bi li da de do Esta do. Ser vi ço pú bli co deve ser
exe cu ta do pelo Esta do, Sr. Pre si den te. Gra ças a
Deus, não se fa lou da pri va ti za ção de água e es go to!
Se não, te ría mos o mes mo qua dro. Hoje, es ta mos vo-
tan do a cor re ção ta ri fá ria da ener gia elé tri ca; ama nhã 
virá o ta ri fa ço te le fô ni co tam bém para cor ri gir a mes-
ma dis tor ção cri a da por esse pro ces so ab sur do de
pri va ti za ção.

Sr. Pre si den te, vou en cer rar mi nha in ter ven ção,
pois não que ro abu sar da pa ciên cia, nem da be ne vo -
lên cia de V. Exª, mas sa li en to que vo ta rei con tra a ma-
té ria, que con si de ro ab sur da essa me di da pro vi só ria.
Pro tes to, em nome do in te res se da po pu la ção e do
con tri bu in te bra si le i ro, con tra esta Me di da! É pre ci so
re to mar o pro ces so de pla ne ja men to, é pre ci so re co -
nhe cer que a ener gia elé tri ca é uma ati vi da de es ta tal,
sim, e que é pre ci so o Esta do in ves tir, quan do ne ces -
sá rio, na am pli a ção da ca pa ci da de ge ra do ra e dis tri -
bu i do ra, que é mis ter es tu dar, ana li sar e dis cu tir esse
pro gra ma emer gen ci al, por que a cor re ção ta ri fá ria
vem por dois la dos: pelo lado do de se qui lí brio fi nan -
ce i ro pro vo ca do pelo ra ci o na men to; e pelo lado do
au men to de cus tos de ge ra ção, que será de ter mi na do 
pelo ad ven to das ter me lé tri cas, o qual au men ta rá mu-
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i to o cus to de pro du ção de ener gia. E o povo pa ga rá
as duas par ce las. É mis ter de ba ter esse pla no emer-
gen ci al, ne ces sá rio para evi tar ou tra cri se de ener gia
nos pró xi mos anos. Entre tan to, o Se na do Fe de ral não
to mou co nhe ci men to dos de ta lhes des se pla no e é
pre ci so que o dis cu ta mos, que de ci da mos de co mum
acor do, com o mí ni mo de bom–sen so, de co nhe ci -
men to e de in for ma ção téc ni ca, o que re pre sen ta este
pro gra ma de ge ra ção ter mo e lé tri ca. O Bra sil nun ca
ne ces si tou de ge ra ção ter mo e lé tri ca, a não ser para
co brir pi ques de de man das de ener gia. Ago ra, terá
uma par ce la subs tan ci al e mu i to mais cara de ge ra -
ção ter mo e lé tri ca.

Sr. Pre si den te, não é hora, ain da, de bus car res-
pon sa bi li da des, mas é hora de re co nhe cer er ros, re-
to mar o pla ne ja men to e os in ves ti men tos es ta ta is e
bus car a me lhor fór mu la pos sí vel para que esse pro-
gra ma emer gen ci al seja fe i to a um cus to mais ba i xo
para a po pu la ção bra si le i ra. O cus to do de sas tre do
ra ci o na men to, que as em pre sas pa guem, por que
elas fo ram co-res pon sá ve is nes sa ir res pon sa bi li da de
que foi o pro ces so de pri va ti za ção do se tor elé tri co.

Sr. Pre si den te, era o que eu ti nha a di zer. 
Agra de ço mu i to a pa ciên cia de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a

pa la vra, pela or dem de ins cri ção, o Se na dor Edu ar do
Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Se na dor Ra mez Te bet, Srªs e Srs. Se na do res, em
21 de de zem bro de 2001, no Diá rio Ofi ci al da União,
foi pu bli ca da a Me di da Pro vi só ria nº 14, que ver sa so-
bre o ra te io dos cus tos re la ti vos à aqui si ção de ener-
gia elé tri ca emer gen ci al, re pas se aos con su mi do res
dos va lo res re la ti vos à par ce la das des pe sas com a
com pra de ener gia no âm bi to do MAE (Mer ca do Ata-
ca dis ta de Ener gia) e ex pan são da ofer ta de ener gia
emer gen ci al. 

Em 1994, o en tão can di da to à Pre si dên cia da
Re pú bli ca, Fer nan do Hen ri que Car do so, em sua pro-
pos ta de go ver no para o pri me i ro man da to, aler ta va:

Em se to res como ener gia e co mu ni ca ções, es-
ta mos próxi mos do es tran gu la men to e o co lap so só
não ocor reu de vi do ao me nor rit mo de cres ci men to eco-
nô mi co na úl ti ma dé ca da. A re to ma da do cres ci men to
sus ten ta do so men te será pos sí vel com a ade qua ção do
su pri men to de ener gia, do sis te ma de co mu ni ca ção e
da es tru tu ra de trans por tes às exi gên ci as do de sen vol -
vi men to eco nô mi co e so ci al. (gri fa mos)

Por tan to, o co nhe ci men to do es tran gu la men to
do se tor de ener gia não só era de co nhe ci men to pú-

bli co des de o iní cio da dé ca da de 90, como tam bém
cons ta va do pro gra ma do en tão can di da to à Pre si -
dên cia da Re pú bli ca.

Em ja ne i ro de 1995, o Pre si den te ele i to, Fer nan -
do Hen ri que Car do so, anun cia a ado ção de um gran-
de pro gra ma de pri va ti za ção. A Ele tro brás co me çou a
ser de sa ti va da e suas sub si diá ri as (Ele tro nor te, Fur-
nas, Chesf, Ele tro sul etc.) co me ça ram a ser pre pa ra -
das para a ven da. Inves ti men tos em no vas hi dre lé tri -
cas são cor ta dos. As usi nas em fun ci o na men to au-
men tam sua pro du ção às cus tas de seus re ser va tó ri -
os. Esta va ini ci a do o pro ces so que agra va ria ain da
mais a ine vi tá vel cri se no se tor de ener gia elé tri ca.

Como se pode ob ser var já pe los pres su pos tos
ini ci a is, pa re ce-nos es tar mais que evi den te o fato de
que a Me di da Pro vi só ria nº 14, de 2001 (ago ra na for-
ma do Pro je to de Con ver são nº 3, de 2002), é sim-
ples men te ina ce i tá vel.

Impe dir – por meio da su pres são de de ter mi na -
dos ar ti gos – que no vos sa cri fí ci os se jam trans fe ri dos
pelo Go ver no Fe de ral aos mi lhões de con su mi do res
que par ti ci pa ram do ra ci o na men to de ener gia nos
anos de 2001 e 2002, de ter mi na do pelo Go ver no Fe-
de ral, é o ca mi nho re gi men tal ca bí vel.

A su pres são do art. 2º pre ten de evi tar que a
“par ce la das des pe sas com a com pra de ener gia no
âm bi to do MAE, re a li za das pe las con ces si o ná ri as,
per mis si o ná ri as e au to ri za das de ge ra ção e de dis tri -
bu i ção até de zem bro de 2002, de cor ren tes da re du -
ção da ge ra ção de ener gia elé tri ca nas usi nas par ti ci -
pan tes do Me ca nis mo de Re a lo ca ção de Ener gia –
MRE“ ve nham a ser ”re pas sa das pe los con su mi do res 
aten di dos pelo Sis te ma Elé tri co Inter li ga do Na ci o nal,
na for ma es ta be le ci da por re so lu ção da Câ ma ra de
Ges tão da Cri se de Ener gia Elé tri ca – GCE.“

Enten de mos es tar por de ma is com pro va do que
tal res pon sa bi li da de não se apli ca e não cabe aos
con su mi do res, ten do em vis ta que a cul pa dis so não
era de uma pre ten sa fal ta de chu vas, mas efe ti va men -
te da fal ta de in ves ti men tos. É fato que as usi nas usa-
ram vo lu mes de água para as tur bi nas fun ci o na rem
aci ma da ca pa ci da de na tu ral de re po si ção e, tam-
bém, que quan do fo ram for ma li za dos os con tra tos de
aqui si ção de ener gia emer gen ci al, o ra ci o na men to já
ha via sido sus pen so, ou seja, o ra ci o na men to foi sus-
pen so no fi nal de fe ve re i ro e os con tra tos pu bli ca dos
en tre 18 de fe ve re i ro e 18 de mar ço do cor ren te ano.

Por tan to, qual quer im pu ta ção de um ‘se gu ro
apa gão’ (ou ‘se gu ro anti-apa gão’) a ser re pas sa do ao
con jun to dos con su mi do res re ve la-se ile gal, já que
cabe ao Go ver no e às em pre sas ga ran tir o for ne ci -
men to de ener gia, e não aos con su mi do res. Esse ra-
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ci o cí nio é acom pa nha do pelo di re tor ti tu lar do De par -
ta men to de Infra-es tru tu ra Indus tri al da Fi esp, Pio Ga-
vaz zi, que afir ma ser ”di fí cil para o in dus tri al, que per-
deu o que per deu com o ra ci o na men to, ter que re em -
bol sar as per das das em pre sas de ener gia, sen do o
re em bol so le gal ou não“. Além dis so, Ga vaz zi con si -
de ra que o fato de a ener gia elé tri ca bra si le i ra ser
uma das mais ba ra tas do mun do “não é ra zão para
que te nha o seu va lor au men ta do para ní ve is in ter na -
ci o na is” (Diá rio do Gran de ABC; São Pa u lo,
11.04.2002).

Qu an to ao art. 4º, que tam bém de ve re mos vo tar
para su pres são, apre sen ta-se como um dos mais gra-
ves do Pro je to de Con ver são nº 3, de 2002. Dele
cons ta a de ter mi na ção de que ”a ANEEL pro ce de rá à
re com po si ção ta ri fá ria ex tra or di ná ria pre vis ta no art.
28 da Me di da Pro vi só ria nº 2.198–5, de 24 de agos to
de 2001, sem pre ju í zo do re a jus te ta ri fá rio anu al pre-
vis to nos con tra tos de con ces são de ser vi ços pú bli -
cos de dis tri bu i ção de ener gia elé tri ca.“ (gri fa mos)

Cum pre des ta car do §1º des te mes mo ar ti go
que a re com po si ção ta ri fá ria ex tra or di ná ria de que
tra ta o ca put do art. 4º será im ple men ta da por meio da
apli ca ção às ta ri fas de for ne ci men to de ener gia elé tri -
ca, pelo pra zo e va lor má xi mos a se rem di vul ga dos
por con ces si o ná ria, em ato da ANEEL a ser pu bli ca do 
até 30 de agos to de 2002, ou seja, nem mes mo o Go-
ver no sabe por quan to tem po o con su mi dor se verá
obri ga do a pa gar pela ino pe rân cia e im pru dên cia do
Go ver no Fe de ral e dos em pre sá ri os ge ra do res e dis-
tri bu i do res de ener gia em nos so País.

São inú me ros os ab sur dos que se su ce dem nos
pa rá gra fos se guin tes des te ar ti go. Para exem pli fi car
ci ta mos:

O § 5º es ta be le ce que a re com po si ção ta ri fá ria
ex tra or di ná ria es ta rá su je i ta a ho mo lo ga ção pela Ane el, 
ou seja, apro va-se aqui uma lei mas sua apli ca ção es ta -
rá con di ci o na da a ho mo lo ga ção pela Ane el.

No §7º en con tra-se um dos ma i o res dis pa ra tes
des ta MP nº 14, de 2001, pois caso não se ve ri fi car a
ho mo lo ga ção no pra zo pre vis to no §5º des cri to, aci-
ma, a re com po si ção ta ri fá ria ex tra or di ná ria vi go ra rá
por 12 me ses e será aba ti da in te gral men te no re a jus -
te ta ri fá rio anu al sub se qüen te. O que se pode de pre -
en der do tex to é que os con su mi do res se ve rão obri-
ga dos a cus te ar os em pre sá ri os do se tor elé tri co, na
for ma de uma an te ci pa ção, em ra zão da ine fi ciên cia
do Go ver no Fe de ral.

O §13 pre ten de que a efi cá cia da re com po si ção
ta ri fá ria ex tra or di ná ria fica con di ci o na da ao fiel cum-
pri men to pe los in te res sa dos, in di vi du al men te con si -
de ra dos, de to das as obri ga ções por eles as su mi das

nos ter mos des ta Lei e à au sên cia de sua im pug na -
ção ju di ci al ou ex tra ju di ci al pe los mes mos in te res sa -
dos. O Go ver no Fe de ral não tem ga ran ti as de que não
po de rá vir a ser aci o na do ju di ci al men te por per das
con si de ra das não sa na das de vi da men te!

Por fim, o §10, que ao de fi nir o BNDES e a for ma 
como essa ins ti tu i ção fi nan ce i ra vi a bi li za rá as ope ra -
ções que da rão con se qüên cia ao ra te io da con ta de-
cor ren te do su pos to de se qui lí brio eco nô mi co-fi nan -
ce i ro das em pre sas ge ra do ras e dis tri bu i do ras que
não fa tu ra ram o va lor es ti ma do, con se qüên cia na tu ral 
do ra ci o na men to im pos to por ato da ad mi nis tra ção na
so lu ção da cri se, e ain da, au men to ex tra or di ná rio de
ta ri fa para fa zer fren te à aqui si ção emer gen ci al de
ener gia – que te o ri ca men te pro te ge rá a so ci e da de de
novo e fu tu ro ra ci o na men to – o Go ver no cria o que
boa par te da mí dia tem cha ma do de ”Pro er do se tor
elé tri co“. 

Di ver sas re por ta gens têm mos tra do que, em
2001, épo ca em que o con su mi dor vi veu sob o ris co
do apa gão, as em pre sas do se tor elé tri co con se gui -
ram não ape nas au men tar seu lu cro em 33,9%, mas
tam bém a ren ta bi li da de do seu pa tri mô nio. 

Re por ta gens como “Go ver no pro pôs mais que
per das elé tri cas (Fo lha Onli ne, San dra Bal bi, Bra sí lia, 
11) mos tram que em 2001, quan do o con su mi dor vi-
veu sob o ris co do apa gão, as em pre sas do se tor elé-
tri co con se gui ram não ape nas au men tar seu lu cro em
33%, mas tam bém a ren ta bi li da de de seu pa tri mô nio.
Se gun do ana lis tas, isso ocor reu por que o Go ver no
não se li mi tou a re por as per das de re ce i ta pro vo ca -
das pelo ra ci o na men to. 

O cres ci men to do lu cro e da ren ta bi li da de do se-
tor com base nos ba lan ços de 22 em pre sas –, ex pur -
ga do do le van ta men to o re sul ta do da Ele tro bras, in di -
ca que o lu cro lí qüi do do se tor au men tou 156% em
2001 em re la ção a 2002.

Os au men tos ex tra or di ná ri os – 2,9% a mais nas
con tas de luz re si den ci a is e 7,9% na in dús tria e no co-
mér cio, co bra dos des de ja ne i ro – ”va le rão até que to-
das as dis tri bu i do ras de ener gia tam bém te nham se
res sar ci do das per das pro vo ca das pelo ra ci o na men -
to, o que pode le var en tre três e cin co anos.

O Pre si den te da Ele tro pa u lo Me tro po li ta na, Luiz
Da vid Tra ves so, diz que ”as per das das em pre sas
com o ra ci o na men to se rão re cor ren tes, isto é, se es-
ten de rão pe los pró xi mos anos“. A com pen sa ção das
per das pro vo ca das pelo ra ci o na men to é con se qüên -
cia dos con tra tos de con ces são fir ma dos a par tir de
1995, quan do o se tor co me çou a ser pri va ti za do.
”Esses con tra tos pre vê em que o Go ver no ga ran ti rá o
equi lí brio eco nô mi co e fi nan ce i ro das em pre sas“, diz
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Se ve ri ne. ”Sem a com pen sa ção das per das, to das as
em pre sas es ta ri am com gran des pre ju í zos.“

À vis ta do ex pos to, re co men do aos Se na do res
do Blo co de Opo si ção o apo io aos des ta ques para vo-
ta ção em se pa ra do dos arts. 1º, 2º, 4º e 10 e o voto
con trá rio ao Pro je to de Con ver são nº 3/2002, ou seja,
da Me di da Pro vi só ria nº 14, de 2001.

Obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra ao ilus tre Se na dor Tião Vi a na para en ca mi -
nhar a vo ta ção.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Para dis cu -
tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, se rei mu i to bre ve já que o Se na dor
Edu ar do Su plicy foi cla ro e ex tre ma men te pro fun do
na sua aná li se em re la ção a essa si tu a ção da cri se de
ener gia em que vive o Bra sil.

Ape nas re gis tro um pro tes to que acre di to re pre -
sen tar o pen sa men to da so ci e da de bra si le i ra, da
clas se mé dia, do ci da dão co mum, que não en ten de a
cri se de in fra-es tru tu ra por que pas sa o País, as sim o
foi com re la ção às ro do vi as e fer ro vi as; nas te le co mu -
ni ca ções, hou ve for tes pro ble mas tam bém de in ves ti -
men to e re tor no para os ca i xas do Go ver no Fe de ral.
Aloy sio Bi on di a des cre ve com toda a cla re za. O Go-
ver no Fe de ral, nes sa onda pri va ti zan te, in ves tiu 18 bi-
lhões de dó la res e re ce beu 21 bi lhões de dó la res. Nós
ti ve mos com toda a cla re za o avi so de se to res es tra -
té gi cos do Go ver no em 1997, de que es ta ría mos na
imi nên cia de uma for te cri se ener gé ti ca no País. Em
1997, por tan to, já se avi sou ao Go ver no Fe de ral. Pas-
sa mos por todo o cons tran gi men to do ano pas sa do
em re la ção a esse pro ble ma, e ago ra vem mais uma
ta xa ção em cima do usuá rio da ener gia nes te País. É
uma si tu a ção não com pre en sí vel, é di fí cil ace i tar
esse tipo de com por ta men to. Con fes so que fico sur-
pre so, por que não me pa re ce ser na tu ral que al guns
ges to res da atu al Admi nis tra ção Fe de ral ado tem
esse tipo de prá ti ca de mais uma ta xa ção em cima do
ci da dão bra si le i ro co mum. Eu me co lo co ra di cal men -
te con tra. Enten do que é uma agres são ao di re i to de
con su mir bens ma te ri a is bá si cos, tal qual o tema di-
an te do qual es ta mos ago ra, e não con si go ima gi nar
que a so ci e da de bra si le i ra não re pu die com toda a in-
ten si da de esse tipo de men sa gem de ma té ria que
está sen do vo ta da no Se na do Fe de ral. 

Meu po si ci o na men to é cla ra men te con trá rio, Sr.
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Anto nio Car los Va la da res.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre-
si den te, de vez em quan do o Go ver no pro cu ra cri ar
ex pres sões que es con dam as suas in ten ções.

Está nes sa me di da pro vi só ria uma ex pres são
cri a da pelo Go ver no que, tra du zi da ao pé da le tra, sig-
ni fi ca an tes de tudo uma pu ni ção para a so ci e da de
bra si le i ra, para os con su mi do res de ener gia elé tri ca:
re com po si ção ta ri fá ria ex tra or di ná ria. Sem dú vi da um
nome bo ni to para uma ati tu de feia e cru el do Go ver -
no.

A Me di da Pro vi só ria nº 14 pas sou mu i to tem po
se ar ras tan do na Câ ma ra dos De pu ta dos no ta da -
men te por que hou ve, em meio a esse re tar do, uma
cri se po lí ti ca en vol ven do o PSDB e o PFL. Foi pre ci so
que o PFL, mu i to em bo ra te nha sa cri fi ca do a sua can-
di da ta à Pre si dên cia da Re pú bli ca, sa cri fi cas se mu i -
tos dos seus Par la men ta res que fo ram ”con ven ci dos“
de que, em não se apro van do essa me di da pro vi só ria, 
o se tor ener gé ti co po de ria en trar em fa lên cia.

Sr. Pre si den te, quan do o se tor ener gé ti co foi
aqui dis cu ti do na ques tão das pri va ti za ções, quan tos
de nós que es ta mos nes ta Casa ad ver tía mos que o
Go ver no se uti li za va de um so fis ma por meio do qual,
ven den do as es ta ta is, as ta ri fas de ener gia elé tri ca
ba i xa ri am, os cus tos se ri am re du zi dos subs tan ci al -
men te para as em pre sas e a so ci e da de bra si le i ra se-
ria al ta men te be ne fi ci a da?

De lá para cá, o Go ver no se pre o cu pou tão-so-
men te em co lo car nas mãos de in ves ti do res que apa-
re ce ram às pres sas com a aju da do BNDES, ape nas
com as pri va ti za ções, e não se lem brou de que, ao
en tre gar esse pa tri mô nio do povo bra si le i ro a em pre -
sas pri va das te ria que ga ran tir um su por te de pro du -
ção de ener gia elé tri ca por meio de no vas fon tes
ener gé ti cas, não só as pro ve ni en tes de re cur sos hí-
dri cos, tam bém as eó li cas etc e tal.

Para não me alon gar mu i to, Sr. Pre si den te, o
que está em jogo é um bolo em tor no de R$24 bi-
lhões, que se rão ar re ca da dos ao lon go dos anos, da
co bran ça dos 2,9% e dos 7,9%. A úni ca di fe ren ça en-
tre o Pro er e o pro gra ma lan ça do na Me di da Pro vi só -
ria nº 14 é que, ao trans fe rir o di nhe i ro, vin te e sete bi-
lhões, para os ban cos, o Go ver no já o ha via ar re ca da -
do. E ago ra, com a me di da, ar re ca da rá vin te e qua tro
bi lhões para, se gun do as en tre li nhas, sal var as dis tri -
bu i do ras da fa lên cia.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, os pro du -
to res ru ra is, por exem plo, es tão en di vi da dos e aban-
do nan do suas ati vi da des eco nô mi cas, as su min do os
ris cos de um re gi me ca pi ta lis ta e, in clu si ve, o ris co
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dos fe nô me nos cli má ti cos, sem uma co ber tu ra ade-
qua da para os pre ju í zos ad vin dos. Inda go: os pro du -
to res ru ra is po dem ser sub me ti dos a todo e qual quer
ris co, por que a re gra do jogo, no Bra sil de hoje, só
vale para os gran des. Te mos que sal var os ban cos, te-
mos que sal var aque las que já com pra ram o nos so
pa tri mô nio com a aju da do pró prio Go ver no, o
BNDES, que in ves tiu bi lhões para a com pra das nos-
sas es ta ta is.

Por isso, Sr. Pre si den te, a me di da pro vi só ria é
uma ver da de i ra des fa ça tez. Pri me i ro, é só ler a emen-
ta, pa re ce até que não se tra ta de au men to de ta ri fa
que será im pos ta ao povo bra si le i ro. À pri me i ra vis ta,
quem é que não se en tu si as ma? É uma me di da pro vi -
só ria que dis põe so bre a ex pan são da ofer ta de ener-
gia elé tri ca emer gen ci al. E per gun to: o Se na do Fe de -
ral já pro i biu o Go ver no, por aca so, de em pre en der
pro gra mas de ex pan são de ofer ta de ener gia? Pois
co lo cou isso aqui para en cher os nos sos olhos de en-
tu si as mo, de ale gria, como se o Se na do Fe de ral les se 
sem en ten der. E en ten den do, como o fi ze mos, Sr.
Pre si den te, só há um ca mi nho, uma vez que o Go ver -
no age com dois pe sos e duas me di das. Para os po-
bres, não há pro ble ma, eles po dem que brar. Con su -
mi dor de ener gia elé tri ca é para pa gar mes mo, pro du -
tor ru ral é para que brar mes mo. Olha, não sou pro du -
tor ru ral. Sou ad vo ga do, não te nho nada com pro du tor 
ru ral, a não ser a obri ga ção de de fen dê-lo.

Por tan to, Sr. Pre si den te, en cer ro as mi nhas pa-
la vras, ad ver tin do os Srs. Se na do res e Srªs Se na do -
ras de que esta é mais uma me di da equi vo ca da do
Go ver no para cas ti gar a nos sa so ci e da de. E, como
diz o Mi nis tro Pe dro Ma lan, é mais uma per ver si da de.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao ilus tre Se na dor Ade mir Andra de, para
dis cu tir.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA. Para dis-
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, ve nho ma ni fes tar, pela Li de ran ça do
PSB, a po si ção do nos so Par ti do, con trá ria a esta me-
di da pro vi só ria.

Ini cio lem bran do que hoje o jor nal Cor re io Bra-
zi li en se des ta ca em man che te, na sua pri me i ra pá gi -
na, que as em pre sas te le fô ni cas bra si le i ras en con -
tram-se em di fi cul da des fi nan ce i ras e que, pro va vel -
men te, uma de las já deu ca lo te no Bra sil e, pro va vel -
men te, pre ci sa ri am re cor rer aos co fres do BNDES
para que pu des sem man ter a sua si tu a ção e se re es -
tru tu ra rem.

Não con si go com pre en der, Sr. Pre si den te, a si-
tu a ção des ses em pre sá ri os que com pra ram em pre -
sas pú bli cas bra si le i ras em todo o Ter ri tó rio Na ci o nal.

Qu an do se fala em ini ci a ti va pri va da e se con de -
na o ser vi ço pú bli co, diz-se que a ini ci a ti va pri va da é
mais com pe ten te, é mais exi gen te e, con se qüen te -
men te, tem uma pro pen são ma i or ao lu cro. Por isso, é
uma ati vi da de de ris co. Quem vai para a ini ci a ti va pri-
va da está en tran do em uma ati vi da de de ris co, que
pode ga nhar di nhe i ro ou ter pre ju í zo. O em pre sá rio,
de ma ne i ra ge ral, tem que ter a ca pa ci da de de ana li -
sar o pro ces so eco nô mi co, de ana li sar as ques tões
de mer ca do, o in ves ti men to fe i to, quan to vai ga nhar,
pre ver pre ju í zos, es ti pu lar os ris cos e sa ber se sair
bem de suas di fi cul da des.

Nun ca vi me lhor ne gó cio no mun do – e o Se na -
dor José Alen car, que é um em pre sá rio bem-su ce di -
do nes te País, deve di zer: nun ca viu ne nhum ne gó cio
me lhor no mun do do que en trar em um ne gó cio, Se-
na dor, que não se cor ra ris co al gum. Não há prê mio
me lhor. Como se en tra num ne gó cio com a cer te za
ab so lu ta de que só se terá lu cro?

Assim fo ram os ne gó ci os das pri va ti za ções do
Go ver no Fer nan do Hen ri que Car do so. Ven de ram-se
as si de rúr gi cas, as gran des mi ne ra do ras – vejo aqui,
com mu i ta sim pa tia, o nos so Lí der do Go ver no, Se na -
dor Artur da Tá vo la. A nos sa Vale do Rio Doce, Se na -
dor Artur da Tá vo la, foi ven di da por R$3,200 bi lhões.
No ano pas sa do, o lu cro lí qui do da Vale do Rio Doce,
em um úni co ano, foi de R$2,800 bi lhões, qua se o di-
nhe i ro da ven da que o Go ver no Fer nan do Hen ri que
fez, a pre ços ir ri só ri os, àque la que é hoje a ma i or
com pa nhia de mi ne ra ção do Bra sil.

No caso do sis te ma te le fô ni co, é a mes ma co i sa. 
As con tas te le fô ni cas so bem as tro no mi ca men te, as
con tas de ener gia, en tão, nem se fala e, ain da as sim,
há pre ju í zo. Veja bem, Se na dor José Alen car, um re-
fe ren ci al para nós, do Se na do, os da dos do Idec
afir mam que, no pe río do do Go ver no Fer nan do
Hen ri que, as ta xas de ener gia su bi ram 132,6%, en-
quan to a in fla ção, no mes mo pe río do, foi de 78%!
As com pa nhi as te le fô ni cas co bram o ”olho da cara“
dos con su mi do res bra si le i ros, ti ram dos con su mi -
do res um con for to que tam bém é ne ces sá rio ao
nos so de sen vol vi men to. As ta ri fas te le fô ni cas su bi -
ram, nes se mes mo pe río do, 170%. O sa lá rio do fun-
ci o na lis mo pú bli co, mes mo os nos sos, no Go ver no
Fer nan do Hen ri que Car do so, em 8 anos, su biu
3,5%. As ta ri fas de ener gia su bi ram 132%, as de te-
le fo ne, 170%. A in fla ção fi cou em 78%, o que quer
di zer que os sa lá ri os dos ser vi do res pú bli cos, in clu -
in do os nos sos, fi ca ram de fa sa dos em 75%.
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A me di da pro vi só ria do Go ver no Fer nan do Hen-
ri que joga, ago ra, nas cos tas do povo bra si le i ro, do
con su mi dor de ener gia, os cus tos pe los ”pre ju í zos“
das dis tri bu i do ras de ener gia que fo ram pri va ti za das
de Sul a Nor te des te País. Cre io que só o Esta do do
Ama pá ain da re sis te à pri va ti za ção da sua em pre sa
de dis tri bu i ção de ener gia. Todo o res tan te foi pri va ti -
za do. E ain da di zem ter pre ju í zo.

Con tu do, aqui na jus ti fi ca ti va do Go ver no Fer-
nan do Hen ri que, não se en con tra qua is são es ses
pre ju í zos. Tam bém não se diz o que es sas em pre sas
es tão fa zen do com o di nhe i ro que ga nham, qual o sa-
lá rio de seus pre si den tes e de seus di re to res, como
tam bém não se ex pli ca onde essa gen te está re in ves -
tin do o di nhe i ro ga nho na co bran ça da ener gia.

E o que é mais in crí vel, Se na dor Sa tur ni no: no
atu al Orça men to da União, há qua se R$500 mi lhões
para o Pro je to Alvo ra da, sen do que nele es tão os re-
cur sos des ti na dos à ener gia ru ral. Isso que di zer que
quem faz a rede so mos nós, povo bra si le i ro! Esta mos
ti ran do do Orça men to para es ten der a rede de ener-
gia, por que nem essa par te as em pre sas dis tri bu i do -
ras fa zem hoje mais! E o Go ver no vem pe dir ao Se na -
do da Re pú bli ca, ao Con gres so Na ci o nal que per mi ta
seja co bra do do con su mi dor re si den ci al, do con su mi -
dor ru ral, 2,9% a mais do que já paga?

Isso sig ni fi ca que o con su mi dor pa ga rá men sal -
men te pe los ”pre ju í zos“ das dis tri bu i do ras de ener gia
do nos so País. Não es tou con ven ci do de que es sas
dis tri bu i do ras te nham tido pre ju í zo, mas o em pre sá rio 
vai pa gar 7,9% a mais na sua con ta de ener gia. Nas
cos tas de quem ele vai jo gar isso? Em cima do seu
pro du to! O con su mi dor fi nal sem pre pa ga rá. O em-
pre sá rio pa ga rá 7,9% e des con ta rá nas cos tas do
con su mi dor. O con su mi dor pa ga rá 2,9% e des con ta rá 
nas cos tas de quem? Pelo amor de Deus, ele di mi nu i -
rá a co mi da da casa, o di re i to à di ver são, a com pra do
re mé dio de um fi lho e da fa mí lia.

É des sa for ma que esse Pre si den te quer ter o
apo io da po pu la ção bra si le i ra? Se ria im por tan te que
um Lí der dos Par ti dos de sus ten ta ção do Go ver no
nes ta Casa mos tras se na tri bu na qua is são os pre ju í -
zos e quan to ga nham os di re to res e os pre si den tes
des sas em pre sas, como es tão os pri vi lé gi os e onde
es tão seus re in ves ti men tos.

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i nha.)
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA)  Se na -

dor Ra mez Te bet, ilus tre, bra vo e ad mi rá vel Pre si den -
te do Con gres so Na ci o nal, é pre ci so que co lo que mos
para fora nos sa in dig na ção!

Encer ra rei o dis cur so num se gun do, di zen do
que la men to pro fun da men te que o Con gres so Na ci o -
nal se pres te à apro va ção de ma té ria como essa, que
pre ju di ca o povo tra ba lha dor bra si le i ro, sem a jus ti fi -
ca ti va ne ces sá ria, sem uma dis cus são mais am pla e
mais de ta lha da, a não ser pe los téc ni cos do Go ver no,
que já ven de ram esse Bra sil qua se todo e só não ven-
de ram o res to por que ain da há um pou co de re sis tên -
cia.

Espe ro que logo co me ce o ou tro Go ver no, para
que se res ta be le ça o di re i to do povo bra si le i ro e o
cres ci men to des te País. Mas que esse cres ci men to
se dê jun to com o de sua po pu la ção, me lho ran do-se
sua qua li da de de vida e não fa vo re cen do os in te res -
ses do ca pi tal in ter na ci o nal e dos gran des ca pi ta lis -
tas. Aliás, es tes, além de tudo, com pra ram as dis tri bu -
i do ras com re cur sos do BNDES, fi nan ci a dos a ju ros
ba i xís si mos, como ne nhum ci da dão bra si le i ro en con -
tra na pra ça. Qu an do to ma mos em pres ta do no che-
que es pe ci al, pa ga mos 8% ao mês, en quan to quem
to mou di nhe i ro para com prar as dis tri bu i do ras de
ener gia no Bra sil não paga se quer 10% de ju ros ao
ano!

É essa a jus ti ça do Go ver no Fer nan do Hen ri que 
Car do so! É por isso que o Bra sil pre ci sa mu dar e pre-
ci sa ter um Go ver no que res pe i te a von ta de e o di re i to 
da po pu la ção bra si le i ra.

Por essa ra zão, o Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro,
de ma ne i ra cons ci en te e tran qüi la, vota con tra essa
me di da pro vi só ria, que aliás de ve ria ter sido uma lei,
mas, como é do in te res se dos em pre en de do res e em-
pre sá ri os, a ma té ria vem por in ter mé dio de me di da
pro vi só ria, para que seja ho mo lo ga da por esta Casa.

Essa é a nos sa po si ção, Sr. Pre si den te!
Mu i to obri ga do a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor

Mo re i ra Men des, tem V. Exª a pa la vra.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Para

dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, con fes so que es tou di an te de um
di le ma. Te nho me in te res sa do por esse as sun to e o
te nho ana li sa do com pro fun di da de. Lis tei aqui pelo
me nos cin co pon tos que jul go ne ga ti vos para esse
pro je to.

O pri me i ro de les é que as per das a que se re fe -
rem as Li de ran ças do Go ver no ain da não fo ram cal-
cu la das pe las em pre sas. As con tas são me ras es ti -
ma ti vas, par tin do de su po si ções que não de fi nem re-
al men te os va lo res de for ma mais pre ci sa. Pen so que
es ta mos vi ven do aqui um ca pi ta lis mo sem ris co, em
que as con ces si o ná ri as, prin ci pal men te as dis tri bu i -
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do ras pri va ti za das, não as su mem o pre ju í zo ou a sua
par te des se pre ju í zo. Ando à pro cu ra de um ne gó cio
como esse, em que eu in ves tis se o di nhe i ro e não cor-
res se ris co ne nhum. Gos ta ria mu i to de tê-lo, mas in fe -
liz men te isso não acon te ce.

Ou tra ques tão, Sr. Pre si den te, é que a com ple xi -
da de da ma té ria não de ve ria ser dis cu ti da por meio
de me di da pro vi só ria, com tan ta ra pi dez. O as sun to é
po lê mi co e de ve ria ser mais ca u te lo sa men te dis cu ti -
do. Às ve zes, fico pen san do se ques tão de tão gran de
im por tân cia como esta, tra ta da às pres sas, por in ter -
mé dio de me di da pro vi só ria, es ta ria sen do so lu ci o na -
da com o que es ta mos hoje dis cu tin do. É uma in da ga -
ção que de i xo no ar.

O que la men to é ter vis to a ex tra or di ná ria par ti -
ci pa ção de to dos os con su mi do res bra si le i ros nas
áre as afe ta das pelo ra ci o na men to, num mag ní fi co
exem plo de ci da da nia, de des pren di men to, de amor à
Pá tria, e, de re pen te, es sas pes so as que fo ram tão
so li dá ri as nes sa luta são le va das a pa gar essa con ta,
en quan to as em pre sas, de ou tro lado, es tão aí si len -
tes e, ao con trá rio do que ocor re rá com os con su mi -
do res, até re ce be rão be ne fí ci os.

Ape sar do ex pos to, Sr. Pre si den te, sem pre fui
mu i to co e ren te com as mi nhas po si ções na de fe sa do
meu Esta do e da Ama zô nia. Por isso, vejo-me na cir-
cuns tân cia, na obri ga ção de lis tar aqui qua tro im por -
tan tes pon tos ati nen tes à Ama zô nia, que me re cem de
to dos a re fle xão.

O pri me i ro de les é a uni ver sa li za ção da ener gia
elé tri ca, por que tor na obri ga tó rio a toda con ces si o ná -
ria o for ne ci men to de ener gia, aca ban do, como dis se
o De pu ta do José Car los Ale lu ia, com o ”mo no pó lio
para não ser vir“. É o que está pre vis to no art. 14 da
Me di da Pro vi só ria e que é de suma im por tân cia para
a Ama zô nia. Nós, que vi ve mos lá, sa be mos do nú me -
ro de lo ca li da des que ain da es tão sem ener gia elé tri -
ca. Esse be ne fí cio, que tan ta ci da da nia traz às pes so -
as, às ve zes não con tem pla lo ca li da des dis tan tes, de
di fí cil aces so. E, con for me o que dis põe a MP, se ria
obri ga ção das con ces si o ná ri as le var ener gia elé tri ca
a es sas lo ca li da des.

Ou tra im por tan tís si ma ob ser va ção que faço e
que está pre vis ta no art. 18 da MP, que al te ra o art. 11,
§ 3º, da Lei nº 9.648, é aque la que pre vê a ex ten são, a
pror ro ga ção da con ta de com pen sa ção de com bus tí -
ve is até o ano 2020. Con vém lem brar que essa con ta
ven ce rá no ano 2013 e tam bém é fun da men tal para a
Ama zô nia bra si le i ra. Essa CCC, na ver da de, é uma
es pé cie de Fun do para o qual to dos os bra si le i ros do
Sul, do Su des te, do Nor des te con tri bu em com uma
pe que na por cen ta gem da sua con ta de ener gia, que

é usa da para pa gar o óleo di e sel, com bus tí vel con su -
mi do e que i ma do na pro du ção de ener gia na Ama zô -
nia. E o pra zo de exis tên cia des sa con ta es pe cí fi ca,
cha ma da CCC, en cer rar-se-ia no ano de 2013. Por
essa me di da pro vi só ria, o pra zo é pror ro ga do até o
ano de 2020, o que dá se gu ran ça, por tan to, à po pu la -
ção da Ama zô nia.

O ter ce i ro pon to po si ti vo, Sr. Pre si den te, é a de-
fi ni ção, na me di da pro vi só ria, das fon tes al ter na ti vas
de ener gia que be ne fi ci a rão tam bém a Ama zô nia,
prin ci pal men te no que se re fe re à uti li za ção da bi o -
mas sa. 

O quar to e úl ti mo pon to po si ti vo é a ques tão re-
la ci o na da com os con su mi do res de ba i xa ren da. O
pro je to es ta be le ce no vos cri té ri os para a de fi ni ção de
con su mi dor de ba i xa ren da. Ele au men ta a base dos
con su mi do res de ba i xa ren da de sete mi lhões para
vin te mi lhões de con su mi do res.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, fa zen do
um ba lan ço en tre o po si ti vo e o ne ga ti vo e con si de -
ran do a mi nha co e rên cia na de fe sa do in te res se da
Ama zô nia e do meu Esta do, ape sar de to dos os pon-
tos ne ga ti vos, eu fi ca rei com os po si ti vos e vo ta rei a
fa vor do pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está en-
cer ra da a dis cus são.

Em vo ta ção. (Pa u sa.)
Com a pa la vra o Se na dor José Agri pi no, para

en ca mi nhar a vo ta ção.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)

– Sr. Pre si den te, so li ci to a mi nha ins cri ção.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –

Sr. Pre si den te, tam bém so li ci to a mi nha ins cri ção.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Inscre vo,

para en ca mi nhar a vo ta ção, o Se na dor Se bas tião Ro-
cha e a Se na do ra He lo í sa He le na.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para en ca -
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) - Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, o PFL en ca mi nha rá
esta ma té ria fa vo ra vel men te e apre sen ta rá as de vi -
das jus ti fi ca ti vas.

Evi den te men te está se tra tan do de com pen sa -
ção fi nan ce i ra para a su pe ra ção de di fi cul da des de-
cor ren tes do ra ci o na men to de ener gia elé tri ca. Esse
ra ci o na men to pro vo cou a im plan ta ção de ter me lé tri -
cas emer gen ci a is, que se en con tram hoje em
stand–by, e pode pro vo car gran des con fli tos ju rí di cos 
en tre con ces si o ná ri as, dis tri bu i do ras, ge ra do ras de
ener gia elé tri ca e o pró prio Go ver no Fe de ral, que im-
pôs o ra ci o na men to.
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Para que se com pre en da me lhor, re su mi rei o
que acon te ceu. As con ces si o ná ri as ti nham con tra tos
fir ma dos com as ge ra do ras de com pra de ener gia elé-
tri ca. Esses con tra tos não fo ram hon ra dos por que
não hou ve água su fi ci en te para que se ge ras se a
ener gia que es ta va com pra da. Como di mi nu iu a
quan ti da de de ener gia, de ve ria ter ha vi do um au men -
to do pre ço da ener gia elé tri ca, o que o Go ver no im-
pe diu. Este es ta do de co i sas po de rá ge rar uma gran-
de con fu são ju rí di ca, com ge ra do ras sen do aci o na -
das por con ces si o ná ri as ou con ces si o ná ri as aci o nan -
do o Go ver no Fe de ral, cri an do-se um gran de es que -
le to para o fu tu ro Go ver no. Daí sur giu a atu al me di da
pro vi só ria, que traz so lu ções para evi tar esse es que -
le to. 

É mu i to ruim vo tar uma ma té ria que au men ta a
ta ri fa de ener gia elé tri ca para o con su mi dor e não
para o con tri bu in te. Entre tan to, o Re la tor da ma té ria
na Câ ma ra dos De pu ta dos, De pu ta do José Car los
Ale lu ia, e o Re la tor no Se na do Fe de ral, Se na dor Ge-
ral do Althoff, ide a li za ram e man ti ve ram três ques tões
que re pu to de fun da men tal im por tân cia. São três fa-
tos no vos, que fo ram acres cen ta dos à me di da pro vi -
só ria e a trans for ma ram no pro je to de lei de con ver -
são.

Pri me i ro, é sa bi do que as con ces si o ná ri as de
ener gia elé tri ca dis tri bu i do ras, que fo ram pri va ti za das 
e que bus cam o lu cro, nem sem pre têm a sen si bi li da -
de so ci al para aten der aos pe di dos de po pu la ções po-
bres que mo ram em pon tas de rua ou em vi las de dis-
tri tos e po vo a dos, que vi vem às es cu ras, ilu mi nan do a
no i te com a lam pa ri na ou com a vela, e que não têm
ener gia elé tri ca por que a li ga ção é cara o su fi ci en te
para trans for mar a ope ra ção numa em pre i ta da eco-
no mi ca men te in viá vel.

A in cor po ra ção que o De pu ta do Ale lu ia fez ain-
da na Câ ma ra dos De pu ta dos es ta be le ce a uni ver sa -
li za ção, me i os, con di ções para que as con ces si o ná ri -
as se jam obri ga das a aten der aos pe di dos de ener gia
elé tri ca ins ta la da nas pon tas de rua, nas vi las, dis tri -
tos e po vo a dos onde mo ram os mais po bres, que não
têm como pa gar o pos te a mais ou a ca be a ção a mais
para ter ener gia elé tri ca em sua casa.

A ins ta la ção da uni ver sa li za ção, den tro da me-
di da pro vi só ria, é uma ati tu de to ma da por um De pu -
ta do do meu Par ti do  só isso jus ti fi ca ria que eu vo-
tas se a fa vor –, mas há uma ou tra ini ci a ti va, to ma da
pela Câ ma ra dos De pu ta dos e man ti da pelo Se na -
do, que é a ques tão da de fi ni ção de cri té ri os de ba i -
xa ren da. A me di da pro vi só ria fala em re a jus te para
ta ri fas re si den ci a is de 2,9%; co mer ci al e in dus tri al,
de au men to de 7,9%.

Exis tem no Bra sil, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se-
na do res, pe los atu a is cri té ri os que de fi nem con su mi -
dor de ba i xa ren da  em al guns Esta dos é o ta ma nho
da casa; em ou tros, se a casa é de piso de bar ro ba ti -
do, de ta i pa, de co ber tu ra de pa lha ou não – como
sen do ape nas 7 mi lhões de con su mi do res de ba i xa
ren da, que têm o di re i to a pa gar um pou co me nos da
me ta de da con ta de ener gia elé tri ca. Se a con ta for
R$40,00, eles pa gam R$19,00, o que ain da é mu i to
para quem é po bre.

O De pu ta do Ale lu ia, do meu Par ti do, Re la tor da
ma té ria na Câ ma ra dos De pu ta dos, in cor po rou a
essa me di da pro vi só ria, no pro je to de lei de con ver -
são que es ta mos apre ci an do, o cri té rio que re pu to
fun da men tal e que vai aten der a, no mí ni mo, 13 mi-
lhões de bra si le i ros a mais - são exa ta men te os 13 mi-
lhões de bra si le i ros mu i to po bres. Aque les que se rão,
a par tir da apro va ção des sa ma té ria, en qua dra dos
como con su mi do res de ba i xa ren da. São aque les
que, in de pen den te do ta ma nho de sua casa, do ba ir ro 
onde mo ram, do lo cal onde vi vem, con su mem de
80Kw aba i xo. Se as sim fi ze rem, além de não te rem o
au men to de 2,9%, vão pas sar a pa gar, por esse pro je -
to de lei de con ver são, um pou co me nos que a me ta -
de da con ta de ener gia.

Se es ta mos, por tan to, vo tan do um so cor ro ao
se tor elé tri co, às ge ra do ras, con ces si o ná ri as e dis tri -
bu i do ras, es ta mos obri ga do as mes mas a le va rem
não para 7 mi lhões, mas para, no mí ni mo, 20 mi lhões
de bra si le i ros o be ne fi cio da ta ri fa de di ca da à ba i xa
ren da. 

Por essa ra zão, o PFL vota a fa vor, e peço aos
Se na do res do meu Par ti do que vo tem ”sim“ ao pro je to 
de lei de con ver são.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ca sil do Mal da ner por cin co mi-
nu tos.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, no bres Co le gas, a ma té ria é po lê mi -
ca, atin ge toda a so ci e da de e não é fá cil de ser en-
fren ta da. 

As con ces si o ná ri as do Sul do Bra sil não ti ve ram
de man da re pri mi da; por isso não hou ve ra ci o na men -
to. Mas po de mos ima gi nar o que se pas sou nas de-
ma is re giões bra si le i ras.

No Sul, a cada R$100,00 pa gos pela ener gia,
re co lhe mos R$2,00 para um se gu ro emer gen ci al,
para que, nos mo men tos de ne ces si da de, haja con di -
ções de bus car so lu ções.
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Sr. Pre si den te, vo ta rei a ma té ria san gran do,
com dor.

Há pou co o Se na dor Anto nio Car los Va la da res
fez re fe rên cia aos pe que nos agri cul to res, que têm so-
fri do com as ad ver si da des cli má ti cas. No meu Esta do, 
no oes te ca ta ri nen se, na fron te i ra com a Argen ti na,
no su do es te do Pa ra ná e par te do Rio Gran de do Sul,
des de de zem bro, os pe que nos pro du to res têm per di -
do de 60 a 70% de toda a pro du ção. Há ra ci o na men to
d’água no meio ru ral e no pe rí me tro ur ba no. Exis te um
cla mor que já le va mos aos Srs. Mi nis tros. Até o en tão
Mi nis tro Ney Su as su na, da Inte gra ção Na ci o nal, lá
es te ve. 

O bol sa-es ti a gem tem sido um pe que no com-
pro mis so as su mi do: R$60 men sa is para cada fa mí lia
de pe que no pro du tor. As nos sas Pre fe i tu ras, de de-
zem bro até ago ra, usa ram seus or ça men tos e equi-
pa men tos para aten der ao mi ni fún dio, pois de lá sai a
ma té ria-pri ma para a cri a ção do fran go bem como
para a su i no cul tu ra, que abas te ce a fome da po pu la -
ção bra si le i ra e tam bém in flu en cia o mer ca do in ter na -
ci o nal e a ba lan ça de pa ga men tos.

Pro pu se mos a cri a ção de um se gu ro agrí co la,
um fun do para so cor rer nes sas emer gên ci as, mas até
ago ra não en con tra mos uma so lu ção.

Sr. Pre si den te, vo ta rei a fa vor des sa me di da la-
men tan do mu i to. Mas que ro ver se, ago ra, o Go ver no
tam bém agi rá como o fez em re la ção a con ces si o ná ri -
as. É pre ci so ha ver um se gu ro emer gen ci al para ener-
gia a fim de abas te cer não ape nas as re si dên ci as bra-
si le i ras mas tam bém para fa zer fun ci o nar as nos sas
fá bri cas e in dús tri as e ilu mi nar ci da des, es co las e
hos pi ta is. 

Pre ten do ve ri fi car se, quan to a esse se gu ro
agrí co la, en con tra re mos emer gen ci al nes te mo men -
to. Espe ro que, ago ra, haja sen si bi li da de por par te do
Go ver no nes se caso es pe cí fi co, por que a si tu a ção
não é fá cil.

Ama nhã, ha ve rá um en con tro no Con gres so Na ci -
o nal, um fó rum par la men tar ca ta ri nen se in clu in do toda
a re gião Sul do Bra sil, para tra tar da ques tão des ses mi-
lha res de pe que nos pro du to res que es tão que ren do de-
sis tir de seu ob je ti vo por te rem per di do tudo.

Esse é um pre ce den te. Espe ro que pos sa mos ir
na es te i ra des se se gu ro e cri e mos ou tro para os pe-
que nos pro du to res, para que eles pos sam per ma ne -
cer na re gião, con ti nu ar a pro du zir. Esse é o mo men to 
de cri ar mos tam bém essa sa í da para esse se tor.

Eram as mi nhas con si de ra ções, Sr. Pre si den te,
no bres co le gas.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Mesa
agra de ce a pon tu a li da de de V. Exª e con ce de a pa la -
vra ao Se na dor Se bas tião Ro cha, para en ca mi nhar a
vo ta ção.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, voto esta ma-
té ria com mu i ta tran qüi li da de. O meu voto é con trá rio,
em bo ra o Re la tor seja o emi nen te Se na dor Ge ral do
Althoff, por quem te nho gran de res pe i to, e as Li de ran -
ças dos Par ti dos go ver nis tas te nham de mons tra do
com da dos, com nú me ros, que o se tor elé tri co teve
pre ju í zos e, por isso, pre ci sa de so cor ro. E esse so-
cor ro tem que vir exa ta men te do con su mi dor, seja do
re si den ci al, que vai con tri bu ir com mais 3%, seja do
con su mi dor da in dús tria ou do co mér cio, que vai
acres cen tar a sua con ta de luz mais 8% du ran te seis
anos. Toda essa con tri bu i ção, em seis anos, so ma rá
R$ 24 bi lhões. Per gun to: e as ou tras in for ma ções que
es tão nos jor na is, que tam bém fo ram le van ta das pelo
meu Par ti do, o PDT, de que o se tor lu crou no ano pas-
sa do, ape sar do ra ci o na men to, ape sar do pro ble ma
da água, R$33 mi lhões? Sim, lu cro. As em pre sas do
se tor elé tri co lu cra ram R$33 mi lhões e re ce be ram do
BNDES um so cor ro de R$9,5 bi lhões, apli ca dos no
se tor elé tri co exa ta men te para que as em pre sas pu-
des sem cons tru ir no vas hi dre lé tri cas, ter me lé tri cas,
en fim, para que hou ves se um for ne ci men to de ener-
gia com pa tí vel com as ne ces si da des do con su mi dor
bra si le i ro.

Assim, não vejo ra zão para vo tar a fa vor de uma
emen da que, mais uma vez, lesa o usuá rio, o con su -
mi dor de ener gia que so freu tan to du ran te o pe río do
de ra ci o na men to, que con tri bu iu e que se es for çou.
Nun ca o povo bra si le i ro deu uma de mons tra ção de
tan ta dis ci pli na com re la ção ao pe di do do Go ver no
que fez bem por que ti nha, de fato, que pe dir ao povo
bra si le i ro que eco no mi zas se ener gia, para que não
fos sem cri a dos ma i o res trans tor nos e dis ci pli na do
tam bém no bol so, uma vez que es ta va sen do pu ni do
com mul tas se gas tas se além do que es ta va es ta be -
le ci do nas re gras.

O povo bra si le i ro foi dis ci pli na do. E como tra ta -
mos as cri an ças dis ci pli na das na es co la? Não vejo
ne nhum pro fes sor pu nin do, dan do pal ma da ou co lo -
can do de cas ti go uma cri an ça dis ci pli na da na es co la.
Assim, o povo bra si le i ro tam bém não pode le var pal-
ma da, fi car de cas ti go, ser sa cri fi ca do ou ser du pla -
men te ou tri pla men te pu ni do em fun ção do ra ci o na -
men to de ener gia. 

O meu voto é con trá rio. O PDT tam bém é con-
trá rio a essa me di da pro vi só ria.

Mu i to obri ga do.
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Du ran te o dis cur so do Sr. Se bas tião
Ro cha, o Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te, de i -
xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Car los Wil son, 1º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce -
do a pa la vra à Se na do ra He lo í sa He le na.

S. Exª dis põe de cin co mi nu tos.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.

Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora do ra.) 
– Sr. Pre si den te, Sras e Srs Se na do res, tive a opor tu -
ni da de de es tu dar este tema. Como a re per cus são
que es ta va sen do dada por vá ri os se to res da im pren -
sa, pela po pu la ção, pelo con su mi dor in di vi du al e do
se tor pro du ti vo era tão ne ga ti va, fiz um es for ço gi gan -
tes co para acre di tar que essa me di da pro vi só ria não
era sim ples men te uma de mons tra ção de obre i ros da
ini qüi da de. Acom pa nhei com es for ço o ar gu men to
for ne ci do pelo Go ver no Fe de ral, que foi apre sen ta do,
hoje, pe los téc ni cos do Go ver no Fe de ral. Era um do-
cu men to com per gun tas e res pos tas que foi dis po ni bi -
li za do no ga bi ne te do Lí der do Go ver no, Se na dor
Artur da Tá vo la. Fiz um es for ço gran de e, cada vez
que um téc ni co, um en ge nhe i ro da USP, Uni camp,
apre sen ta va um ar gu men to des mo ra li zan do, des qua -
li fi can do a me di da pro vi só ria, acha va tão ób vio que di-
zia: ”Não, não deve ser isso! Tem que ha ver algo que
pos si bi li te o Go ver no Fe de ral a com prar esse de ba te
com a so ci e da de!“

E aí, Sr. Pre si den te, o Se na dor Tião Vi a na lem-
brou-se aqui de ques tões em que, des de 1997, vá ri os 
se to res da so ci e da de já aler ta vam para os ris cos do
se tor elé tri co.

Tal vez pu dés se mos vol tar mais. O pró prio Pre si -
den te Fer nan do Hen ri que Car do so, em 1994, dá a se-
guin te de cla ra ção, em sua pro pos ta de go ver no para
o pri me i ro man da to: ”Em se to res como ener gia e co-
mu ni ca ções, es ta mos pró xi mos do es tran gu la men to.
E o co lap so só não ocor reu de vi do ao me nor rit mo de
cres ci men to eco nô mi co da úl ti ma dé ca da. A re to ma -
da do cres ci men to sus ten tá vel so men te será pos sí vel 
com a ade qua ção do su pri men to de ener gia, do sis te -
ma de co mu ni ca ção e da es tru tu ra de trans por te“.
Por tan to, des de 1994 o pró prio Pre si den te Fer nan do
Hen ri que Car do so já apre sen ta va em seu pro gra ma
de go ver no um di ag nós ti co ob je ti vo do es tran gu la -
men to e do co lap so do se tor.

Mas va mos es que cer tudo o que Sua Exce lên -
cia dis se, como faz ques tão que seja. Não dis cu ti rei o
pro ces so de pri va ti za ção por que en tra re mos em um
de ba te, de fato, atra sa do do tema. Va mos dis cu tir a le-
ga li da de da me di da pro vi só ria com os ar gu men tos

apre sen ta dos de for ma imo ral, ile gal e men ti ro sa pelo
Go ver no Fe de ral. Pri me i ro, di zem eles que é obri ga -
ção do Esta do ga ran tir o equi lí brio eco nô mi co e fi nan -
ce i ro das dis tri bu i do ras. Men ti ra! Isso não cons ta de
ne nhu ma lei, não cons ta da le gis la ção que dis põe so-
bre o re gi me de con ces são. Ao con trá rio. A le gis la ção
vi gen te es ta be le ce ris co para aque les que vão à pri-
va ti za ção. O con tra to de con ces são no seu art. 25 es-
ta be le ce:

Art. 25. Incum be à con ces si o ná ria a
exe cu ção do ser vi ço con ce di do, ca ben -
do-lhe res pon der por to dos os pre ju í zos ca-
u sa dos ao po der con ce den te, aos usuá ri os,
aos ter ce i ros, sem que a fis ca li za ção exer ci -
da pelo ór gão com pe ten te ex clua ou ate nue
essa res pon sa bi li da de.

Por tan to, é ile gal e imo ral. A le gis la ção em vi gor
não es ta be le ce que cabe ao apa re lho de Esta do ga-
ran tir equi lí brio eco nô mi co-fi nan ce i ro. É men ti ra! Pelo
con trá rio, os con tra tos de con ces são são de ris co e
es ta be le cem à con ces si o ná ria a res pon sa bi li da de de
res pon der por to dos os pre ju í zos ca u sa dos aos usuá-
ri os. Isso não será fe i to, por que as con ces si o ná ri as
não in de ni za rão nin guém. Não in de ni za rão o con su -
mi dor in di vi du al, que fez o sa cri fí cio, que aju dou o Go-
ver no Fe de ral no mo men to di fí cil; esse será du pla -
men te le sa do: foi pre ju di ca do uma vez com o ra ci o na -
men to e o será ago ra com o au men to da ta ri fa, que
não é ape nas 2,9%. Men ti ra tam bém!

Nem vou fa lar que o au men to no se tor pro du ti vo
pode re per cu tir na mer ca do ria, que pode re per cu tir
no já com ba li do or ça men to do més ti co. O pro ble ma é
que, no con tra to de con ces são, esse tipo de in ves ti -
men to não sig ni fi ca que não ha ve rá ou tro au men to de
ta ri fa, con for me pre vis to nos pró pri os con tra tos.

Quem in de ni za rá o se tor pro du ti vo, que, só no
ano pas sa do, teve uma per da de mais de US$10 bi-
lhões? E o cres ci men to do PIB, que não se deu pela
ir res pon sa bi li da de do Go ver no Fe de ral. Quem é que
in de ni za rá o se tor pro du ti vo? Nin guém. Pelo con trá -
rio, o se tor pro du ti vo vai ser sa cri fi ca do mais uma vez.
Foi pre ju di ca do quan do im pe diu no vos in ves ti men tos; 
o tra ba lha dor foi le sa do com a que bra do se tor pro du -
ti vo, por que di mi nu i ção de in ves ti men to sig ni fi ca di mi -
nu i ção dos pos tos de tra ba lho, au men to do pre ço da
mer ca do ria. Nada dis so foi fe i to em re la ção ao se tor
pro du ti vo.

E aí, Sr. Pre si den te, ain da tem uma imo ra li da de
ma i or. To dos nós aler tá va mos o Go ver no, des de o
ano pas sa do, da ne ces si da de de evi tar a cha ma da
vul ne ra bi li da de do sis te ma a ce ná ri os hi dro ló gi cos.
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Isso foi fe i to? Não. É uma men ti ra essa his tó ria de
com pra de ener gia emer gen ci al, por que não pre ci sa
ago ra. Do mes mo je i to, o su per fa tu ra men to do pre ço.
Do mes mo je i to, Sr. Pre si den te, as em pre sas que aqui
es tão sen do con tra ta das – peço li cen ça para ler o
exem plo só de duas: Pro te us Po wer do Bra sil: man-
dou tra zer da Re pú bli ca Do mi ni ca na uma bar ca ça ge-
ra do ra com 20 anos de uso, en cos tou-a lá no es ta le i ro 
do Rio de Ja ne i ro para re for mar; para co lo cá-la em
con di ções de re ce ber di nhe i ro, gas tou cin co mi lhões,
mas vai re ce ber 201 mi lhões; e, da qui a dois anos,
fora do ra ci o na men to, vai re ce ber 287 mi lhões. A Usi-
na San ta Lí dia, que es ta va de sa ti va da, in ves tiu 23 mi-
lhões, vai re ce ber 102 mi lhões sem moer um úni co
pe da ço de cana para vi a bi li zar a ge ra ção de ener gia.

E as sim vai, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na do -

ra He lo í sa, a Mesa en ten de...
A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –

Estou ter mi nan do, Sr. Pre si den te.
Esses 2,5 bi lhões po de ri am ser in ves ti dos em

equi pa men tos, ma qui ná ri os para que pu dés se mos
cri ar no vos me ca nis mos de ge ra ção de ener gia, co lo -
can do-os à dis po si ção da in dús tria e do co mér cio,
que são de fun da men tal im por tân cia para ter mos me-
ca nis mos de co-ge ra ção. Nada dis so será fe i to.
Dar-se-á di nhe i ro a em pre sas que ga nha rão por alu-
guel, en quan to que po de ría mos in ves tir, com me nos
de um ter ço do di nhe i ro em pre ga do, em con tra tos de
mais de 30 anos. Assim, evi ta ría mos a vul ne ra bi li da -
de do sis te ma.

Sr. Pre si den te, ten tei mu i to achar algo de mo ral,
de in te res se pú bli co nes sa me di da pro vi só ria, mas,
in fe liz men te, além de es tar ei va da de in cons ti tu ci o na -
li da de, ras gan do a le gis la ção em vi gor, é con trá ria
àqui lo que exis te de mais no bre. Espe ro que o Se na -
do vi a bi li ze a mo di fi ca ção dis so, até por que o Pre si -
den te da Re pú bli ca, a im pren sa, as em pre sas, o
BNDES, to dos já con tam com isto aqui como Casa
con quis ta da, ane xo ar qui te tô ni co do Pa lá cio do Pla-
nal to. Já es tão di zen do que já está tudo re sol vi do, já
vi a bi li za ram in clu si ve que nas con tas das em pre sas
ti ves se esse di nhe i ro.

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i nha.)
Por tan to, Sr. Pre si den te, vo ta mos con tra e es pe -

ra mos que esta Casa, para de fen der o in te res se pú-
bli co, pos sa re al men te im pe dir o du plo sa cri fí cio do
se tor pro du ti vo e do con su mi dor in di vi du al.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) – A Mesa pede a com pre en são

dos Se na do res. Te mos mais qua tro ora do res, e o tem-
po des ti na do a cada um é de cin co mi nu tos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.

Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, se rei rá pi do, ape nas en ca mi nha rei
fa vo ra vel men te, re gis tran do que essa me di da é fun-
da men tal para o País. Esta mos vis lum bran do um fu tu -
ro, uma ca pa ci da de de de man da e de cres ci men to do
País, e é de suma im por tân cia que te nha mos con di -
ções de re com por es ses con tra tos. Enca mi nha mos
fa vo ra vel men te à apro va ção da ma té ria e peço às
Sr.ªs e aos Srs. Se na do res que apói em a me di da pro-
vi só ria, que, como eu dis se, é fun da men tal para a re-
to ma da do cres ci men to e de sen vol vi men to do Bra sil.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Anto nio Car los Va la da res.
(Pa u sa.)

Di an te do es tra nha men to do Ple ná rio,
a Pre si dên cia es cla re ce que S. Exª fa lou na
dis cus são da ma té ria. Esta mos ago ra no
pro ces so de en ca mi nha men to.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, se a me di da pro vi só ria se
de ti ves se ape nas a es tes três itens – ex pan são da
ofer ta de ener gia, Pro gra ma de Incen ti vo às Fon tes
Alter na ti vas de Ener gia Elé tri ca e uni ver sa li za ção do
ser vi ço pú bli co de ener gia –, é ló gi co que es ta ría mos
en ga ja dos na luta pela apro va ção da ma té ria. Entre-
tan to, Sr. Pre si den te, em meio a es sas ofer tas do Go-
ver no, há algo que atin ge mi lha res e mi lha res de con-
su mi do res re si den ci a is e em pre sa ri a is por este Bra sil
afo ra, bem como a in dús tria e o co mér cio, que já es-
tão sen do cas ti ga dos com o ab sur do da taxa de ju ros
que in ci de so bre os em prés ti mos to ma dos para que a
ati vi da de eco nô mi ca no Bra sil não vá a na u frá gio.

Des de que es tou aqui – en trei em 1995 – fun ci o -
ná ri os pú bli cos não re ce bem au men to de sa lá rio, e
vão pa gar essa taxa, essa ta ri fa, que é um ver da de i ro
as sal to ao bol so do povo bra si le i ro.

Sr. Pre si den te, não po de mos pôr de ba i xo do ta-
pe te o fato de os go ver na do res – os que ven de ram as
es ta ta is que dis tri bu íam ener gia elé tri ca – te rem to-
ma do mi lhões jun to ao BNDES. Para quê? Para en tre -
ga ram aos seus no vos do nos as dis tri bu i do ras com-
ple ta men te sem dí vi das, sem qua is quer di fi cul da des
de ad mi nis tra ção. Ou seja, as em pre sas fo ram en tre -
gues sem qual quer pro ble ma com os ser vi do res, mu i -
tos de les jo ga dos no olho da rua e de sem pre ga dos,
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sem chan ces de so bre vi ver. O Go ver no ti nha na ban-
de i ra da pri va ti za ção a so lu ção do pro ble ma ener gé ti -
co bra si le i ro. Além dis so, Sr. Pre si den te, esse di nhe i ro 
que será ar re ca da do, uma quan tia em tor no de R$24
bi lhões, não é para o in cen ti vo de fon tes al ter na ti vas
de ener gia elé tri ca, não ser vi rá para au men tar a pro-
du ção de ener gia elé tri ca das nos sas ge ra do res – re-
cur sos que vêm de ou tra fon te, vêm do povo bra si le i ro 
–; esse di nhe i ro é para au men tar sim ples men te o lu-
cro das dis tri bu i do ras, que já ti ve ram no ano pas sa do, 
con for me dis se o Lí der do PSB, mais de 150% de lu-
cro em re la ção ao ano an te ri or.

Não sei de onde vem esse pre ju í zo, a não ser
que de cor ra do fato de não te rem ob ti do o lu cro pre-
vis to. Va mos di zer que ti ves sem pre vis to que ga nha ri -
am R$50 mi lhões, e ob ti ve ram, se gun do o Se na dor
Se bas tião Ro cha, o lu cro de R$33 mi lhões. Ga nha -
ram pou co! Pre ci sa vam ga nhar o pre vis to, e como
não ga nha ram ago ra te mos de pa gar essa con ta.

Por essa ra zão, Sr. Pre si den te, como dis se a
Se na do ra He lo í sa He le na, essa é uma me di da imo ral. 
É uma pena que eu te nha de di zer isso, por que se há
uma co i sa que gos to de res pe i tar é au to ri da de – já fui
Go ver na dor de Esta do e não ad mi tia que dis ses sem
que es ta va to man do uma me di da imo ral.

La men ta vel men te não voto por que esta me di da
pro vi só ria é imo ral, as sal ta o povo bra si le i ro!

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Com a
pa la vra, para en ca mi nhar a vo ta ção, o Se na dor Ro-
ber to Sa tur ni no

O SR. ROBERTO SATURNINO (Sem Par ti do –
RJ. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, eu já me
pro nun ci a ra na dis cus são, mas sin to ne ces si da de de
vol tar bre ve men te à tri bu na, por que me lem brei de co-
i sas que te nho ou vi do nos úl ti mos anos.

Te nho ou vi do co men tá ri os de que a ini ci a ti va
pri va da tem pre ços me no res, que a com pe ti ção in tro -
du zi da com os no vos me ca nis mos re du zi ria os cus tos 
e os pre ços des ses in su mos tão im por tan tes. No en-
tan to, a ele va ção de ta ri fas tem sido bru tal e ago ra,
além de todo esse au men to su pe ri or à in fla ção, ain da
vem essa ele va ção de ta ri fa, que não será a úl ti ma.
No mo men to em que en tra rem em fun ci o na men to as
ter me lé tri cas, que têm cus to mais ele va do, virá no va -
men te a ar gu men ta ção de que é pre ci so res pe i tar o
equi lí brio fi nan ce i ro, e no vos au men tos se rão de ter -
mi na dos, Sr. Pre si den te.

Vá ri os em pre sá ri os des te País me dis se ram
que tí nha mos de re du zir o cus to Bra sil, pois era o que
es ta va im pe din do o cres ci men to de nos sas ex por ta -

ções. Como dis se o Pre si den te Fer nan do Hen ri que, o
Bra sil tem de ex por tar ou mor rer. É pre ci so re du zir o
cus to Bra sil, o sa lá rio dos tra ba lha do res, os di re i tos
tra ba lhis tas e os em pre gos. No en tan to, de uma pe na -
da só, o cus to Bra sil é acres ci do de mais de 7%, per-
cen tu al que in ci de so bre um in su mo ab so lu ta men te
ge ne ra li za do em toda a pro du ção in dus tri al do País.
Essas co i sas são ne ga das sem ne nhu ma ce ri mô nia,
como se ti ves sem dito aqui lo por di zer, mas não para
va ler. 

Sr. Pre si den te, tam bém ouvi la men tos de co le -
gas que com põem a base go ver nis ta, os qua is dis se -
ram que são obri ga dos a vo tar, mas vão fazê-lo san-
gran do. Na ver da de, quem vai san grar é o povo con-
su mi dor des te Pais. Esse é que será san gra do mais
uma vez, de uma for ma que não é éti ca.

Sr. Pre si den te, se ria pre ci so en con trar ou tra so-
lu ção, por que essa não é éti ca, mas imo ral, como dis-
se ram o Se na dor Anto nio Car los Va la da res e a Se na -
do ra He lo í sa He le na. E eu o re pi to por que esse é um
ju í zo que está na men te sim ples das pes so as. Essa
me di da pro vi só ria é um ato imo ral, por que atin ge o
fun da men to éti co de jus ti ça da so ci e da de bra si le i ra.
Afi nal, os mais sa cri fi ca dos pelo ra ci o na men to se rão
os mais sa cri fi ca dos, ago ra, com o au men to de ta ri fa.

Era ne ces sá rio, por tan to, pen sar em ou tra ar di -
lo sa so lu ção, mas não essa, por que ca re ce de subs-
tân cia mo ral. Tra ta-se de uma me di da imo ral e, por
essa ra zão, ob vi a men te es pe ro que o Se na do, an tes
de emi tir o seu voto, ain da pen se ou tra vez e a re je i te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ro ber to Sa-
tur ni no, o Sr. Car los Wil son, 1º Se cre tá rio,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu-
pa da pelo Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem a
pa la vra o Se na dor Ge ral do Melo, para en ca mi nhar a
vo ta ção.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor) –
Sr. Pre si den te, bre ve men te abor da rei dois pon tos. Em
pri me i ro lu gar, eu gos ta ria de pe dir aos Se na do res
que in te gram a Ban ca da do PSDB e do PPB que se
di ri jam ao ple ná rio para par ti ci par da vo ta ção, que é
imi nen te.

Em se gun do, eu gos ta ria de co mu ni car à Casa
que a nos sa Ban ca da se re u niu na tar de de hoje e de-
ci diu con si de rar essa ma té ria ques tão fe cha da, sig ni -
fi can do isso a apro va ção do Pro je to de Lei de Con ver -
são tal como veio da Câ ma ra e re je i tan do to dos os
des ta ques e as emen das. 
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Bas ta ria isso para en ca mi nhar a vo ta ção fa vo rá -
vel ao Pro je to de Lei de Con ver são e con trá ria às
emen das, mas que ro ape nas fa zer um re gis tro an tes
de en cer rar as mi nhas pa la vras. Ain da há pou co, com
o res pe i to cos tu me i ro, ouvi o dis cur so do Se na dor
Ro ber to Sa tur ni no, uma das pes so as que têm, por
me re ci men to, o res pe i to do Se na do e do Bra sil, e des-
ta co uma fra se de S. Exª: ”en con trem ou tra so lu ção“.
Isso sig ni fi ca que S. Exª re co nhe ce que há um pro ble -
ma, que pre ci sa ser re sol vi do. A so lu ção pro pos ta não
tem o apo io de S. Exª, mas ele não nega que exis te
um pro ble ma. Ao lon go das dis cus sões que se tra va -
ram aqui eu vi todo tipo de crí ti ca. Fi quei de cer ta for-
ma ima gi nan do que o ci da dão de sin for ma do dos de-
ta lhes des se pro ble ma po de rá ver em nós al gum tipo
de al goz. Mas eu que ria que esse ci da dão e o Se na do 
Fe de ral pen sas sem e re co nhe ces sem que exis te um
pro ble ma. Mu i tas crí ti cas fo ram fe i tas, mas eu não
ouvi nin guém pro por uma so lu ção al ter na ti va. O pro-
ble ma pre ci sa ser re sol vi do? Pre ci sa. A so lu ção pro-
pos ta é essa, e nin guém, ne nhum crí ti co, do mais su-
a ve ao mais duro, do mais des tem pe ra do ao mais
equi li bra do, nin guém ofe re ceu ne nhu ma pro pos ta de
so lu ção.

Por essa ra zão, en ca mi nho o voto fa vo rá vel ao
Pro je to de Lei de Con ver são, tal como veio da Câ ma -
ra dos De pu ta dos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao emi nen te Se na dor Car los Pa tro cí nio,
para en ca mi nhar a vo ta ção em nome do PTB.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, la men to a ma ne i ra 
pela qual es ta mos vo tan do ma té ria de ta ma nha im-
por tân cia. Tra ta-se de um Pro je to de Lei de Con ver -
são com 32 ar ti gos, cen te nas de itens, pa rá gra fos e
alí ne as. 

A Câ ma ra dos De pu ta dos, onde esse pro je to fi-
cou du ran te cer to tem po, ain da teve o pri vi lé gio de
con tar com uma au diên cia à qual com pa re ceu o Mi-
nis tro da Câ ma ra de Ges tão da Cri se Ener gé ti ca, o
Mi nis tro Pe dro Pa ren te. Mas, no Se na do, nem isso
acon te ceu. Não pas sou por ne nhu ma Co mis são essa
me di da pro vi só ria que in ter fe re na eco no mia do País,
na eco no mia do més ti ca, ou seja, na eco no mia dos la-
res, e na eco no mia pro pri a men te dita, a do em pre sa -
ri a do bra si le i ro, e na do povo, que se por tou tão bem
du ran te a cri se ener gé ti ca.

La men to, mais uma vez, que o Se na do te nha de
vo tar de afo ga di lho me di da pro vi só ria de ta ma nha en-
ver ga du ra. Sa li en to que o BNDES vai em pres tar 7,5
bi lhões para o se tor, em que pra ti ca men te 3 ou 4 em-

pre sas con ces si o ná ri as ti ve ram pre ju í zo não mu i to
sig ni fi ca ti vo. A ma i o ria das con ces si o ná ri as al can ça -
ram lu cros em 2001 su pe ri o res aos de 2002. Eu não
sei se se ria ne ces sá rio tan to di nhe i ro, R$7,5 bi lhões.
Evi den te men te, o au men to da alí quo ta da ta ri fa de
ener gia elé tri ca para as em pre sas e para os la res
con tri bu i rá para que as con ces si o ná ri as pa guem ao
BNDES esse fi nan ci a men to.

Por tan to, Sr. Pre si den te, gos ta ría mos mu i to de
vo tar as me di das sa lu ta res que en con tra mos, como a
cri a ção do Pro in fa – Pro gra ma de Incen ti vo às Fon tes
Alter na ti vas de Ener gia Elé tri ca, e de even tu a is me di -
das pre ven ti vas, para que não ocor ra um fu tu ro apa-
gão nes te País.

No côm pu to ge ral, la men to que te nha mos de
vo tar esta ma té ria de afo ga di lho. Esta Me di da Pro vi -
só ria é im po pu lar e, de ma ne i ra al gu ma, é jus ta.

Por tan to, o PTB de i xa o voto para a cons ciên cia
de cada um de seus mem bros que in te gram a sua
Ban ca da.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Pa u lo Har tung, tem V.Ex.ª a pa la vra para en ca mi nhar 
a vo ta ção, pelo pra zo de 5 mi nu tos.

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES. Para en-
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na vida de um
País, a área de in fra-es tru tu ra – re fi ro-me a es tra das,
a te le co mu ni ca ções, à ener gia – é de ci si va para o seu
de sen vol vi men to eco nô mi co, como tam bém para o
seu de sen vol vi men to so ci al.

Se fi zer mos uma re tros pec ti va dos úl ti mos
anos, en con tra re mos er ros su ces si vos co me ti dos na
ad mi nis tra ção da área de ge ra ção, trans mis são e dis-
tri bu i ção de ener gia, o que re sul tou em uma si tu a ção
de im pas se como a que es ta mos vi ven do des de o
ano pas sa do. Um país com o po ten ci al hí dri co ex tra -
or di ná rio como o nos so – e que ain da tem a pos si bi li -
da de de uso de ou tras al ter na ti vas de ge ra ção de
ener gia – vi veu um ra ci o na men to que pre ju di cou a
vida do nos so povo e di mi nu iu a pro du ção. O Pro du to
Inter no Bru to caiu em fun ção des sa si tu a ção. Todo
tipo de trans tor no e de cons tran gi men to foi cri a do. A
po pu la ção e a pro du ção pa ga ram um pre ço mu i to
alto.

Ago ra, vol ta mos a esse de ba te. É im por tan te di-
zer que a me di da pro vi só ria vai, de novo, ao mes mo
lu gar para co brar. Embo ra não se co bre do con jun to
da po pu la ção, por que a me di da pro vi só ria ex clui al gu -
mas re giões e al guns se to res de con su mi dor, a po pu -
la ção é cha ma da a pa gar por er ros su ces si vos e por
al gu mas ver da de i ras tra pa lha das co me ti das no se tor
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elé tri co, na sua des re gu la men ta ção, no seu pro ces so
de de ses ta ti za ção e as sim por di an te.

A mi nha po si ção é mu i to cla ra, é con trá ria a
essa me di da pro vi só ria. É as sim que que ro me ma ni -
fes tar. Assim fa zen do, re pre sen to um seg men to da
po pu la ção que não é pe que no e que não pode se ex-
pres sar num mo men to como este, mas que es pe ra
uma res pos ta des ta Casa. É nes se sen ti do que en ca -
mi nho o meu po si ci o na men to, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Mo re i ra Men des.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Para en-
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no en ca mi nha -
men to da vo ta ção, que ro ape nas ofe re cer mais um ar-
gu men to a fim de em pa tar, se gun do o Se na dor Pe dro
Si mon. Na ver da de, esse au men to ta ri fá rio de que tra-
ta essa me di da pro vi só ria não afe ta os Esta dos que
com põem a Re gião Ama zô ni ca. E eu que ro ex pli car
por quê. Ron dô nia, Acre, Ama zo nas, Ro ra i ma, Ama-
pá e par te do Pará são sis te mas iso la dos. Por tan to,
está cla ro na me di da pro vi só ria, no ca put do art. 1º e
no §3º do art. 4º, que esse au men to ta ri fá rio não se
apli ca aos sis te mas iso la dos. Com isso, em pa tei os
ar gu men tos con tra e a fa vor. Voto a fa vor.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Fer nan do Ri be i ro.

O SR. FERNANDO RIBEIRO (PMDB – PA. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, não pre ten do me ater em con si de ra ções
de na tu re za téc ni ca, até por que não me sin to pre pa -
ra do para isso. Gos ta ria, como pa ra en se, como ama-
zô ni da, de re gis trar o meu voto con trá rio à me di da
pro vi só ria, uma vez que nós, do Esta do do Pará, da
Ama zô nia, quan do do ra ci o na men to de ener gia que
ape nou toda esta Na ção, cum pri mos com as me tas.
Aliás, foi a pri me i ra re gião que cum priu com as me tas
e, igual men te, fo mos su je i tos ao ra ci o na men to, às
mul tas e a to dos os pro ble mas de pre ju í zo para a in-
dús tria e co mér cio, de cor ren tes da si tu a ção da cri se
de ener gia no País.

Ago ra mes mo, em con ver sa com o Se na dor Ge-
ral do Althoff, Re la tor da ma té ria no Se na do, tive opor-
tu ni da de de es cla re cer a dú vi da em re la ção aos sis te -
mas iso la dos. Na re a li da de, os sis te mas iso la dos no
Pará são as ter mo e lé tri cas ge ra do ras, e se ria o su-
pra-sumo do ab sur do se por aca so elas tam bém es ti -
ves sem in clu í das nas me di das de acrés ci mo de ta ri fa, 
que se rão con sa gra das com a apro va ção des ta me di -
da pro vi só ria.

Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de de i xar re gis tra do
o meu voto, como pa ra en se, como ama zô ni da, con tra 
a Me di da Pro vi só ria nº 14 que ora se apre sen ta nes ta
Casa.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao ilus tre Se na dor Ju vên cio da Fon se ca.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ja ma is, nes ta
Casa, gos ta ria de vo tar san gran do, por que só vo ta -
mos san gran do quan do vo ta mos con tra a po pu la ção,
con tra o povo. Voto, sim, cons tran gi da men te; di fi cil -
men te, mas cons tran gi da men te con tra o Go ver no,
como vo ta rei nes ta me di da pro vi só ria. 

Faço uma pro pos ta, con tra ri an do aque les que
di zem que não te mos su ges tões a ofe re cer ao Go ver -
no: que se re a ti ve o PPT – Pro gra ma Pri o ri tá rio de
Ter me lé tri cas – que, ao que me pa re ce, pa rou. Esse
pro gra ma deu mu i ta es pe ran ça de ge ra ção de ener-
gia, para que não hou ves se ra ci o na men to no País.
Su gi ro tam bém que o Go ver no in vis ta na ge ra ção
con tí nua de ener gia, em ter me lé tri cas e que faça uma
re ser va téc ni co-fi nan ce i ra per ma nen te na ta ri fa, e
não esse se gu ro apa gão. 

Con tri bu ir com o se gu ro apa gão per ma nen te -
men te para acu mu lar mos re cur sos para uma emer-
gên cia se ria uma so lu ção in ter pre ta da como re ser va
téc ni ca. O se gu ro apa gão que es ta mos vo tan do hoje
acu mu la rá va lo res que já es tão com pro me ti dos com
con tra tos de ter me lé tri cas a óleo di e sel no pro gra ma
de pro du ção de ge ra ção de ener gia emer gen ci al, que
já co me ça mos a pa gar para mais de 50 des sas em-
pre sas, se a in for ma ção for ver da de i ra. 

Ocor re que se rão pa gos mais de R$200 mi lhões 
por mês, in de pen den te men te de qual quer re ser va fi-
nan ce i ra. E São Pe dro, que, como Deus, é bra si le i ro,
cer ta men te será Deus e san to para as dis tri bu i do ras,
por que irá cho ver nes ses trin ta me ses do pra zo con-
tra tu al e não ha ve rá ne ces si da de de se gas tar se quer
uma gota de óleo di e sel nes sas ter me lé tri cas, re gi a -
men te pa gas pela CBEE – Co mer ci a li za ção Bra si le i ra 
de Ener gia Emer gen ci al, uma em pre sa cri a da ago ra
jus ta men te vol ta da para esse se gu ro-apa gão. Ora, o
bra si le i ro não en ten de a exis tên cia de uma re ser va
téc ni ca – isto é, um se gu ro-apa gão – que se está exa-
u rin do dia-a-dia mes mo que cho va. 

Por tan to, pre o cu po-mo com essa ques tão. De-
se jo, sim, que o Po der Exe cu ti vo pos si bi li te sem pre o
equi lí brio fi nan ce i ro das em pre sas não só de ge ra ção 
de ener gia, mas, se pos sí vel, de to das as em pre sas
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que in ves tem nes te País em fa vor de seu de sen vol vi -
men to.

Nes te caso, en tre tan to, voto con tra pe las ra zões 
ex pos tas.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está en-

cer ra do o en ca mi nha men to da vo ta ção.
Con ce de rei a pa la vra aos Srs. Lí de res para ori-

en ta rem suas Ban ca das.
So bre a mesa, re que ri men tos de des ta que que

se rão li dos pelo 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil-
son.

São li dos os se guin tes:

 REQUERIMENTO Nº 167, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, des ta que

para vo ta ção em se pa ra do do art. 1º do Pro je to de
Con ver são Nº 3, de 2002, apre sen ta do à Me di da Pro-
vi só ria Nº 14, de 2001.

Jus ti fi ca ção

Em 21 de de zem bro de 2001, no Diá rio Ofi ci al
da União foi pu bli ca da a Me di da Pro vi só ria nº 14, que
ver sa so bre o ra te io dos cus tos re la ti vos à aqui si ção
de ener gia elé tri ca emer gen ci al, re pas se aos con su -
mi do res dos va lo res re la ti vos à par ce la das des pe sas
com a com pra de ener gia no âm bi to do MAE (Mer ca -
do Ata ca dis ta de Ener gia) e ex pan são da ofer ta de
ener gia emer gen ci al.

Em 1994 o en tão can di da to à Pre si dên cia da
Re pú bli ca, Fer nan do Hen ri que Car do so, em sua Pro-
pos ta de Go ver no para o pri me i ro man da to, aler ta va:

“Em se to res como ener gia e co mu ni -
ca ções, es ta mos pró xi mos do es tran gu la -
men to e o co lap so só não ocor reu de vi do 
ao me nor rit mo de cres ci men to eco nô mi -
co da úl ti ma dé ca da. A re to ma da do cres-
ci men to sus ten ta do so men te será pos sí vel
com a ade qua ção do su pri men to de ener-
gia, do sis te ma de co mu ni ca ção e da es tru -
tu ra de trans por tes às exi gên ci as do de sen -
vol vi men to eco nô mi co e so ci al.” (gri fa mos)

Por tan to, o co nhe ci men to do es tran gu la men to
do se tor de ener gia não só era de co nhe ci men to pú-
bli co, des de iní cio da dé ca da de 90, como tam bém
era uma pro mes sa do en tão can di da to à pre si dên cia.

Em ja ne i ro de 1995 o Pre si den te ele i to, Fer nan -
do Hen ri que Car do so, anun cia a ado ção de um gran-
de pro gra ma de pri va ti za ção. A Ele tro brás co me çou a

ser de sa ti va da e suas sub si diá ri as (Ele tro nor te, Fur-
nas, Chesf, Ele tro sul etc.) co me ça ram a ser pre pa ra -
das para a ven da. Inves ti men tos em no vas hi dro e lé tri -
cas são cor ta dos. As usi nas em fun ci o na men to au-
men tam sua pro du ção às cus tas de seus re ser va tó ri -
os. Esta va ini ci a do o pro ces so que agra va ria ain da
mais a ine vi tá vel cri se no se tor de ener gia elé tri ca.

Nos pa re ce, en tão, es tar mais que evi den te que
a MP nº 14, de 2001, é ina ce i tá vel, sen do a su pres são 
de seu art. 1º o ins tru men to re gi men tal ca bí vel para
se im pe dir que no vos sa cri fí ci os se jam trans fe ri dos
pelo Go ver no Fe de ral aos mi lhões de con su mi do res
que par ti ci pa ram do ra ci o na men to de ener gia nos
anos de 2001 e 2002, após de ter mi na ção des te mes-
mo Go ver no.

Sala das Ses sões, 16 de abril de 2002. – Se na -
do ras He lo í sa He le na, Ma ria do Car mo Alves.

REQUERIMENTO Nº 168, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, des ta que

para vo ta ção em se pa ra do art. 2º do Pro je to de Con-
ver são nº 3, de 2002, apre sen ta do à Me di da Pro vi só -
ria nº 14, de 2001.

Jus ti fi ca ção

A su pres são do art. do 2º pre ten de evi tar que a
“par ce la das des pe sas com a com pra de ener gia no
âm bi to do MAE, re a li za das pe las con ces si o ná ri as,
per mis si o ná ri as e au to ri za das de ge ra ção e de dis tri -
bu i ção até de zem bro de 2002, de cor ren tes da re du -
ção da ge ra ção de ener gia elé tri ca nas usi nas par ti ci -
pan tes do Me ca nis mo de Re a lo ca ção de Ener gia –
MRE ve nham a ser ”re pas sa das aos con su mi do res
aten di dos pelo Sis te ma Elé tri co Inter li ga do Na ci o nal,
na for ma es ta be le ci da por re so lu ção da Câ ma ra de
Ges tão da Cri se de Ener gia Elé tri ca – GCE".

Enten de mos es tar por de ma is com pro va do que
tal res pon sa bi li da de não se apli ca e não cabe aos
con su mi do res, vis to que a cul pa dis so não era de uma
pre ten sa fal ta de chu vas, mas efe ti va men te da fal ta
de in ves ti men tos. É fato que as usi nas usa ram vo lu -
mes de água para as tur bi nas fun ci o na rem aci ma da
ca pa ci da de na tu ral de re po si ção e, tam bém, que
quan do fo ram for ma li za dos os con tra tos de aqui si ção
de ener gia emer gen ci al, o ra ci o na men to já ha via sido
sus pen so, ou seja, o ra ci o na men to foi sus pen so em
fi nal de fe ve re i ro e os con tra tos pu bli ca dos en tre 18
de fe ve re i ro e 18 de mar ço do cor ren te ano.

Por tan to, qual quer im pu ta ção de um “se gu -
ro-apa gão” (ou “se gu ro anti-apa gão”) a ser re pas sa -
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do ao con jun to dos con su mi do res, se re ve la ile gal, já
que cabe ao go ver no e às em pre sas ga ran tir o for ne -
ci men to de ener gia, e não aos con su mi do res. Este ra-
ci o cí nio é acom pa nha do pelo di re tor ti tu lar do De par -
ta men to de Infra-es tru tu ra Indus tri al da Fi esp, Pio Ga-
vaz zi, que afir ma ser “di fí cil para o in dus tri al, que per-
deu o que per deu com o ra ci o na men to, ter de re em -
bol sar as per das das em pre sas de ener gia, sen do o
re em bol so le gal ou não”. Além dis so, Ga vaz zi con si -
de ra que o fato de a ener gia elé tri ca bra si le i ra ser
uma das mais ba ra tas do mun do “não é ra zão para
que te nha o seu va lor au men ta do para ní ve is in ter na -
ci o na is”. (Diá rio do Gran de ABC, São Pa u lo,
11-4-2002)

O des ta que aqui apre sen ta do pre ten de ga ran tir
a su pres são do art. 2º do Pro je to de Con ver são nº 3,
de 2002, de ma ne i ra a evi tar o ina ce i tá vel re pas se da
“par ce la das des pe sas com a com pra de ener gia no
âm bi to do MAE, re a li za das pe las con ces si o ná ri as,
per mis si o ná ri as e au to ri za das de ge ra ção e de dis tri -
bu i ção até de zem bro de 2002".

Sala das Ses sões, 16 de abril de 2002. – Se na -
do ras He lo í sa He le na, Ma ria do Car mo Alves.

REQUERIMENTO Nº 169, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, des ta que

para vo ta ção em se pa ra do ar ti go 4º do Pro je to de
Con ver são nº 3, de 2002, apre sen ta do à Me di da Pro-
vi só ria nº 14, de 2001,

Jus ti fi ca ção

O ar ti go 4º que se pre ten de su pri mir, se apre-
sen ta como um dos mais gra ves do Pro je to de Con-
ver são nº 3, de 2002. Dele cons ta a de ter mi na ção de
que “a Ane el pro ce de rá à re com po si ção ta ri fá ria ex-
tra or di ná ria pre vis ta no art. 28 da Me di da Pro vi só ria
nº 2.198-5, de 24 de agos to de 2001, sem pre ju í zo do
re a jus te ta ri fá rio anu al pre vis to nos con tra tos de con-
ces são de ser vi ços pú bli cos de dis tri bu i ção de ener-
gia elé tri ca.” (gri fa mos)

Cum pre des ta car do § 1º des te mes mo ar ti go,
que a re com po si ção ta ri fá ria ex tra or di ná ria, de que
tra ta o ca put do art. 4º, será im ple men ta da por meio
de apli ca ção às ta ri fas de for ne ci men to de ener gia
elé tri ca, pelo pra zo e va lor má xi mos a se rem di vul ga -
dos por con ces si o ná ria, em ato da Ane el a ser pu bli -
ca do até 30 (trin ta) de agos to de 2002, ou seja, nem
mes mo o Go ver no sabe por quan to tem po o con su mi -
dor se verá obri ga do a pa gar pela ino pe rân cia e im-

pru dên cia do Go ver no Fe de ral e dos em pre sá ri os ge-
ra do res e dis tri bu i do res da ener gia em nos so País.

São inú me ros os ab sur dos que se su ce dem nos
pa rá gra fos se guin tes des te ar ti go. Para exem pli fi car
ci ta mos:

O § 5º es ta be le ce que a re com po si ção ta ri fá ria
ex tra or di ná ria es ta rá su je i ta à ho mo lo ga ção pela Ane el, 
ou seja, apro va-se aqui uma lei, mas sua apli ca ção es-
ta rá con di ci o na da à ho mo lo ga ção pela Ane el.

No § 7º en con tra-se um dos ma i o res dis pa ra tes
des ta MP nº 14, de 2001, pois caso não se ve ri fi car a
ho mo lo ga ção no pra zo pre vis to no § 5º, des cri to aci-
ma, a re com po si ção ta ri fá ria ex tra or di ná ria vi go ra rá
por doze me ses e será aba ti da in te gral men te no re a -
jus te ta ri fá rio anu al sub se qüen te. O que se pode de-
pre en der do tex to é que os con su mi do res se ve rão
obri ga dos a cus te ar os em pre sá ri os do se tor elé tri co,
na for ma de uma an te ci pa ção, em ra zão da ine fi ciên -
cia, do Go ver no Fe de ral,

O § 13 pre ten de que a efi cá cia da re com po si ção 
ta ri fá ria ex tra or di ná ria fica con di ci o na da ao fiel cum-
pri men to pe los in te res sa dos, in di vi du al men te con si -
de ra dos, de to das as obri ga ções por eles as su mi das
nos ter mos des ta Lei e à au sên cia de sua im pug na -
ção ju di ci al ou ex tra ju di ci al pe los mes mos in te res sa -
dos. O Go ver no Fe de ral não tem ga ran ti as de que não
po de rá vir a ser aci o na do ju di ci al men te por ‘per das’
con si de ra das não sa na das de vi da men te!

Sala das Ses sões, 16 de abril de 2002. _ He lo í -
sa He le na _ Ma ria do Car mo Alves.

REQUERIMENTO Nº 170, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro nos ter mos re gi men ta is, des ta que

para vo ta ção em se pa ra do ar ti go 10 do Pro je to de
Con ver são nº 3, de 2002, apre sen ta do à Me di da Pro-
vi só ria nº 14, de 2001,

Jus ti fi ca ção

Ao de fi nir o BNDES e a for ma como esta ins ti tu i -
ção fi nan ce i ra vi a bi li za rá as ope ra ções que da rão
con se qüên cia ao ra te io da con ta de cor ren te do su-
pos to de se qui lí brio eco nô mi co-fi nan ce i ro das em pre -
sas ge ra do ras e dis tri bu i do ras que não fa tu ra ram o
va lor es ti ma do, con se qüên cia na tu ral do ra ci o na men -
to im pos to por ato da ad mi nis tra ção na so lu ção da cri-
se, e ain da, au men to ex tra or di ná rio de ta ri fa para fa-
zer fren te à aqui si ção emer gen ci al de ener gia, que te-
o ri ca men te pro te ge rá a so ci e da de de novo e fu tu ro
ra ci o na men to, o Go ver no cria o que par te da mí dia
tem cha ma do de ‘Pro er do Se tor Elé tri co’.
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Re por ta gens como “Go ver no re pôs mais que
per das de elé tri cas” (Fo lha Onli ne; San dra Bal bi,
Bra sí lia, 11), mos tram que em 2001, quan do o con su -
mi dor vi veu sob o ris co do apa gão, as em pre sas do
se tor elé tri co con se gui ram não ape nas au men tar seu
lu cro em 33,9%, mas tam bém a ren ta bi li da de do seu
pa tri mô nio. Se gun do ana lis tas, isso ocor reu por que o
go ver no não se li mi tou a re por as per das de re ce i tas
pro vo ca das pelo ra ci o na men to.

O cres ci men to do lu cro e da ren ta bi li da de do se-
tor (com base nos ba lan ços de 22 em pre sas), ex pur -
ga do do le van ta men to o re sul ta do da Ele tro brás, in di -
ca que o lu cro lí qui do do se tor au men tou 156% em
2001 em re la ção a 2000.

Os au men tos ex tra or di ná ri os (2,9% a mais nas
con tas de luz re si den ci a is e 7,9% na in dús tria e no co-
mér cio, co bra dos des de ja ne i ro) “va le rão até que to-
das as dis tri bu i do ras de ener gia te nham se res sar ci -
do das per das pro vo ca das pelo ra ci o na men to, o que
pode le var en tre três e cin co anos”, diz Mar cos Se ve ri -
ne, ana lis ta do Su da me ris. Como se tra ta de uma re-
ce i ta a ser ob ti da ao lon go do tem po, o BNDES está
an te ci pan do 90% dela.

O pre si den te da Ele tro pa u lo Me tro po li ta na, Luiz
Da vid Tra ves so, diz que “as per das das em pre sas
com o ra ci o na men to se rão re cor ren tes, isto é, se es-
ten de rão pe los pró xi mos anos”. A com pen sa ção das
per das pro vo ca das pelo ra ci o na men to é con se qüên -
cia dos con tra tos de con ces são fir ma dos a par tir de
1995, quan do o se tor co me çou a ser pri va ti za do.
“Esses con tra tos pre vê em que o go ver no ga ran ti rá o
equi lí brio eco nô mi co e fi nan ce i ro das em pre sas”, diz
Se ve ri ne. “Sem a com pen sa ção das per das to das as
em pre sas es ta ri am com gran des pre ju í zos.” Des ta -
que-se que essa con ta, po rém, não é co nhe ci da. Isso
por que a ANEEL (Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri -
ca) exi giu que as em pre sas con ta bi li zas sem, já no ba-
lan ço de 2001, as com pen sa ções das per das, an tes
de o Con gres so Na ci o nal apro var a me di da. “Os ba-
lan ços re gis tram re ce i tas vir tu a is, é di nhe i ro que ain-
da não en trou nas em pre sas”, aler ta Jor ge Si mi no, di-
re tor do Uni ban co Asset Ma na ge ment.

Sala das Ses sões, 16 de abril de 2002. _ He le o -
í sa He le na _ Ma ria do Car mo Alves.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e
Srs. Se na do res, co lo ca rei o Re que ri men to nº 167, de
2002, em vo ta ção, es cla re cen do que não es ta mos vo-
tan do o mé ri to. Vo ta re mos, ago ra, se a ma té ria será
des ta ca da ou não.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –
Sr. Pre si den te, a Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha o
voto ”não“.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Li de -
ran ça do Go ver no en ca mi nha o voto ”não“.

Se na dor Re nan Ca lhe i ros, como vota o Lí der do
PMDB?

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
”Não“, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Lí der do PFL?

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – ”Não“, Sr.
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Lí der do PSB?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – O PSB
vota ”sim“, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Lí der do PTB?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – O
PTB vota ”não“, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Blo co da Opo si ção?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
O Blo co da Opo si ção vota ”sim“, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Lí der do PL, Se na dor José Alen car?

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – O PL vota
”sim“, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Blo co PSDB/PPB?

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Qu es tão fe cha da, Sr. Pre si den te. O Blo co vota ”não“.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O re-
que ri men to está re je i ta do.

Va mos à vo ta ção do pró xi mo re que ri men to.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, como sou au to ra dos re que ri men tos,
vou re ti rar to dos. Por tan to va mos vo tar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Se na -
do ra He lo í sa He le na re ti ra to dos os re que ri men tos
de sua au to ria. Assim, con sul to a Se cre ta ria se há
al gum re que ri men to de des ta que de ou tro Se na dor.
(Pa u sa)

Não há mais re que ri men to de des ta que.

São os se guin tes os re que ri men tos de
re ti ra da, en ca mi nha dos à Mesa e de fe ri dos:

REQUERIMENTO Nº 171, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 256 do Re gi men to

Inter no, a re ti ra da, em ca rá ter de fi ni ti vo, do Re que ri -
men to nº 168, de 2002.

Sala das Ses sões, 16 de abril de 2002. – Se na -
do ra He lo i sa He le na.
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REQUERIMENTO Nº 172, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 256 do Re gi men to

Inter no, a re ti ra da, em ca rá ter de fi ni ti vo, do Re que ri -
men to nº 169, de 2002.

Sala das Ses sões, 16 de abril de 2002. – Se na -
do ra He lo i sa He le na.

REQUERIMENTO Nº 173, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 256 do Re gi men to

Inter no, a re ti ra da, em ca rá ter de fi ni ti vo, do Re que ri -
men to nº 170, de 2002.

Sala das Ses sões, 16 de abril de 2002. – Se na -
do ra He lo i sa He le na.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Então,
co lo co em vo ta ção o Pro je to de Lei de Con ver são nº
3, de 2002, por que ele tem pre fe rên cia re gi men tal,
nos ter mos do art. 300, in ci so XIII do Re gi men to Inter-
no. Os Srs. Lí de res po de rão ori en tar as suas Ban ca -
das, por gen ti le za.

Como vota a Li de ran ça do Go ver no?
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – A

Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha o voto ”sim“, Sr.
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Lí der do Blo co PSDB/PPB?

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
O Blo co tem ques tão fe cha da, en ca mi nha o voto
”sim“.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Lí der do PFL?

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – O PFL
vota ”sim“, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PMDB?

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, gos ta ría mos que não fos se ne ces sá rio
vo tar tal pe di do.

Ocor re que te mos com pro mis so com o fu tu ro do
País e com a ex pan são do se tor elé tri co. De modo
que vo ta mos fa vo ra vel men te ape sar de o Se na dor
Ma gui to Vi le la di zer que no caso não, que o PMDB é
um par ti do de mo crá ti co.

A mi nha po si ção é fa vo rá vel. Te mos com pro mis -
so com a ex pan são do se tor elé tri co e a re co men da -
ção que faço à ban ca da do PMDB é o voto fa vo rá vel.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o PSB?

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – São
vá ri os os Se na do res do PMDB que vo tam con tra
como o Se na dor Fer nan do Ri be i ro.

O PSB vota con tra esse as sal to ao povo bra si le i ro.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Como
vota o Blo co de Opo si ção?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) – Sr.
Pre si den te, o Blo co de Opo si ção re co men da o voto ”não“.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Pre si den te, o PTB abre a ques tão na sua Ban ca da e
cada qual vo ta rá de acor do com a sua cons ciên cia.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O Blo co
PSDB/PPB já de cla rou que a ques tão é fe cha da.

Em vo ta ção o pro je to de lei de con ver são.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam,

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do o pro je to, com o voto con trá rio dos

Se na do res que as sim se ma ni fes ta ram.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –

Sr. Pre si den te, pe di mos ve ri fi ca ção de quo rum.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vá ri os

dos Srs. Se na do res pe dem ve ri fi ca ção. Por tan to, há
nú me ro para a ve ri fi ca ção de quo rum.

Des de logo, enu me ro os Se na do res Edu ar do
Su plicy, He lo í sa He le na, Osmar Dias, Car los Wil son,
Pa u lo Har tung e Ro ber to Sa tur ni no.

Há nú me ro su fi ci en te. 
Va mos à vo ta ção pelo pa i nel.
Quem quer apro var o pro je to de lei de con ver são,

que tem pre fe rên cia re gi men tal, nos ter mos do art. 300,
in ci so XIII do Re gi men to Inter no, vote ”sim“. Quem quer
re je i tar o pro je to de lei de con ver são vote ”não“.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – A
Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha o voto ”sim“, Sr.
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não, o
voto já está en ca mi nha do por to dos.

Va mos pre pa rar o pa i nel para o exer cí cio do voto.
Por gen ti le za, os Srs. Se na do res já po dem vo tar.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –

A Opo si ção vota ”não“, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª já

ha via ex pli ca do.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) – A

Li de ran ça do Go ver no en ca mi nha o voto ”sim“, Sr.
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª
tam bém já ha via ex pli ca do, Se na dor.

A Mesa con vi da os Srs. Se na do res que se en-
con tram no ple ná rio e fora dele para que ve nham vo-
tar. (Pa u sa.)

Vol to a in for mar que quem vota ”sim“, apro va;
quem vota ”não“, re je i ta. (Pa u sa.)

To dos os Srs. Se na do res já vo ta ram? (Pa u sa.)
Está en cer ra da a vo ta ção.

(Pro ce de-se à apu ra ção.)
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Vo ta ram
SIM 40 Srs. Se na do res; e NÃO 20.

Hou ve 02 abs ten ções.

To tal: 62 vo tos.

Por tan to, de cla ro o Pro je to de Lei de Con ver são
nº 3, de 2002, apro va do, fi can do pre ju di ca da a me di -
da pro vi só ria.

A ma té ria vai à san ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:
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O SR. BENÍCIO SAMPAIO (Blo co/PPB – PI) –
Sr. Pre si den te, eu gos ta ria de re gis trar que o meu
voto é ”sim“.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Ata re-
gis tra rá a ma ni fes ta ção de V. Exª, por que já de cla rei
en cer ra do o pro ces so de vo ta ção e já pro cla mei o re-
sul ta do.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre si -
den te, eu gos ta ria de men ci o nar que vo tei pela abs-
ten ção e foi re gis tra do o voto ”sim“.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Ata re-
gis tra rá a ob ser va ção de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas-
sa-se, ago ra, à apre ci a ção do Re que ri men to n.º 160,
de 2002, de ur gên cia, lido no Expe di en te, para o Pro-
je to de Lei da Câ ma ra n.º 9, de 2002.

Em vo ta ção o re que ri men to. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro

o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria fi gu ra rá na Ordem do Dia da se gun da

ses são de li be ra ti va or di ná ria, nos ter mos do art. 345, II,
do Re gi men to Inter no, vale di zer, na pró xi ma quin ta-fe i ra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas-
sa-se, ago ra, à apre ci a ção do Re que ri men to n.º 161,
de 2002, de ur gên cia, lido no Expe di en te, para o Pro-
je to de Lei da Câ ma ra nº 21, de 2002.

Em vo ta ção o re que ri men to. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro

o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria fi gu ra rá na Ordem do Dia da se gun da

ses são de li be ra ti va or di ná ria sub se qüen te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas-

sa-se, ago ra, à apre ci a ção do Re que ri men to nº 164,
de 2002, lido no Expe di en te, so li ci tan do que a Hora
do Expe di en te da ses são de 13 de no vem bro do cor-
ren te ano seja de di ca da a re ve ren ci ar a me mó ria do
Po e ta Car los Dru mond de Andra de, pelo trans cur so
do cen te ná rio do seu nas ci men to.

Em vo ta ção o re que ri men to. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro

o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.

Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Antes de

en cer rar a pre sen te ses são, a Mesa re i te ra o con vi te a
to dos os Lí de res par ti dá ri os para uma re u nião ama-
nhã, no ga bi ne te da Pre si dên cia, às 11 ho ras.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os Srs.
Se na do res, Ro meu Tuma Car los Be zer ra, Edu ar do
Si que i ra Cam pos e Ro me ro Jucá en vi a ram dis cur sos
à Mesa para se rem pu bli ca dos na for ma do art. 203
do Re gi men to Inter no.

S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Pre si den -

te, Srªs e Srs. Se na do res, o Bra sil e a uni ver si da de bra-
si le i ra vêem-se hoje di an te do de sa fio de al can çar um
pa ta mar de qua li da de em sua pro du ção ci en tí fi ca, que
seja, ao mes mo tem po, ino va dor e com pe ti ti vo.

O País ne ces si ta ex pan dir seu Ensi no Su pe ri or
e sua Pós-Gra du a ção sem des cu i dar, no en tan to, da
se ri e da de dos cur sos que já exis tem ou da que les que
ve nham a ser cri a dos. Cres cer com efi ciên cia é o
gran de de sa fio.

Todo país, ao não vi a bi li zar o seu de sen vol vi -
men to ci en tí fi co e tec no ló gi co por meio de ór gãos de
pes qui sa, pú bli cos ou pri va dos, fa vo re ce sua de pen -
dên cia eco nô mi ca e cul tu ral, cor ren do o ris co de ver
com pro me ti do o seu de sen vol vi men to e, por via de
con se qüên cia, toda e qual quer pos si bi li da de de jus ti -
ça so ci al que se pos sa aca len tar.

A pre sen ça da uni ver si da de bra si le i ra e de seus
pro gra mas de pes qui sa são re la ti va men te re cen tes
em nos sa His tó ria. Na ver da de, ape nas a par tir da dé-
ca da de 1960 é que as pri me i ras ini ci a ti vas, com sig-
ni fi ca do efe ti vo nes te se tor, sur gi ram como res pos tas
ins ti tu ci o na is aos an se i os de de sen vol vi men to ci en tí -
fi co e tec no ló gi co da co mu ni da de aca dê mi ca na ci o -
nal e da so ci e da de como um todo, im pul si o nan do, as-
sim, o Sis te ma Na ci o nal de Pós-Gra du a ção, hoje um
mo de lo res pe i ta do in ter na ci o nal men te.

Há cin qüen ta anos, mais pre ci sa men te no dia 7
de fe ve re i ro de 1952, o en tão Pre si den te da Re pú bli -
ca, Ge tú lio Var gas, as si nou o De cre to nº 30.511, au-
to ri zan do uma an ti ga ins ti tu i ção edu ca ci o nal, fun da -
da no sé cu lo XIX, em 1871, por mis si o ná ri os nor-
te-ame ri ca nos de con fis são pres bi te ri a na, a cons ti tu ir 
sua uni ver si da de.

A es co la des ses mis si o ná ri os, ini ci a da por
Cham ber la in, já se cons ti tu ía uma re fe rên cia na ci o nal 
em ter mos de no vas prá ti cas pe da gó gi cas, ar ro ja das
e, ao mes mo tem po, só li das.

Esses de di ca dos mis si o ná ri os, pre o cu pa dos
em dar aces so à le i tu ra da Bí blia para co nhe ci men to da
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pa la vra do Se nhor, ino va ram a edu ca ção no Bra sil ao
der ru ba rem prá ti cas dis cri mi na tó ri as, re u nin do, em uma
úni ca sala de aula, me ni nos e me ni nas de di fe ren tes et-
ni as e re li giões e ao abo li rem os cas ti gos fí si cos, prá ti ca
co mum nas es co las da épo ca. Tal vez suas ati tu des fos-
sem ba se a das na cer te za de que, para Deus, não exis-
te di fe ren ça en tre os se res hu ma nos e o pre con ce i to
não en con tra lu gar em Sua von ta de.

Esta mos fa lan do da Uni ver si da de Pres bi te ri a na
Mac ken zie, que com ple ta hoje, dia 16 de abril de
2002, seu cin qüen te ná rio. São cin qüen ta anos de ser-
vi ços pres ta dos à edu ca ção bra si le i ra, à for ma ção de
jo vens ci da dãos com pe ten tes para um mer ca do de
tra ba lho, que, em bo ra com pe ti ti vo, acre di ta mos pos-
sa ser, cada vez mais, éti co.

A Uni ver si da de Pres bi te ri a na Mac ken zie foi for-
ma da pela re u nião de seus di ver sos cur sos su pe ri o -
res, nas ci dos iso la dos e ten do a sua Esco la de Enge-
nha ria como pre cur so ra.

À le gen dá ria Esco la de Enge nha ria, se gui -
ram-se a Fa cul da de de Fi lo so fia, Ciên ci as e Le tras; a
Fa cul da de de Arqui te tu ra e a Fa cul da de de Ciên ci as
Eco nô mi cas. Este o nú cleo que deu ori gem a este
com ple xo edu ca ci o nal, si tu a do no co ra ção de São
Pa u lo, e que re ú ne hoje cer ca de vin te e oito mil alu-
nos em suas onze Fa cul da des e em seus di ver sos
cur sos de Pós-Gra du a ção, Mes tra dos e Espe ci a li za -
ções.

Ge ra ções e ge ra ções de pa u lis tas e de bra si le i -
ros, por que o nome Mac ken zie des de sem pre foi e é
uma re fe rên cia na ci o nal, for ja ram-se nos ban cos es-
co la res des sa ins ti tu i ção, que, em bo ra seja trans pa -
ren te men te con fes si o nal, não é sec tá ria e a to dos re-
ce be com igual ca ri nho e res pe i to.

No cin qüen te ná rio da Uni ver si da de Pres bi te ri a -
na Mac ken zie, que re mos re ve ren ci ar to dos aque les
que ao lon go do tem po im pri mi ram sua mar ca de edu-
ca do res de di ca dos na his tó ria des sa Uni ver si da de.

De se ja mos, tam bém e fi nal men te, nos con gra -
tu lar com quan tos hoje na que le cen tro edu ca ci o nal
tra ba lham e es tu dam. Prin ci pal men te, gos ta ría mos
de nos ir ma nar com a imen sa po pu la ção de an ti gos
mac ken zis tas, que com sua atu a ção so ci al e po lí ti ca
jun to à so ci e da de bra si le i ra, sou be ram dig ni fi car o
nome da Uni ver si da de onde se for ma ram, e com o
Mag ní fi co Re i tor Dr. Cláu dio Lem bo. Era o que ti nha a
di zer. Mu i to obri ga do.

O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a pe cuá ria le i te i ra
de nos so País, seg men to de nos sa pro du ção ru ral de
enor me im por tân cia eco nô mi co-so ci al, vive uma si tu -

a ção de gra ve pe nú ria nos úl ti mos anos em vir tu de da
au sên cia de uma po lí ti ca go ver na men tal para o se tor.

Esta mos aqui fa lan do de um ne gó cio que gira
mais de 6 bi lhões de re a is por ano no Bra sil e ab sor ve
um con tin gen te de mão-de-obra su pe ri or àque le em-
pre ga do no café, na soja ou na cana. Nada me nos
que 3 mi lhões e 200 mil bra si le i ros de di cam sua for ça
de tra ba lho à pro du ção do le i te.

Nada obs tan te essa in des men tí vel re le vân cia
da pe cuá ria le i te i ra, o Go ver no Fe de ral tem-se omi ti -
do em sua in de le gá vel res pon sa bi li da de de atu ar
para con tra ba lan çar as im per fe i ções de mer ca do,
dan do azo à in vi a bi li za ção de um sem-nú me ro de pe-
que nas e mé di as fa zen das, que se vêem es tran gu la -
das pelo acha ta men to do pre ço pago ao pro du tor, in-
su fi ci en te se quer para com pen sar os cus tos da pro-
du ção.

Com efe i to, a re mu ne ra ção do pe cu a ris ta bra si -
le i ro é hoje uma das me no res do mun do. Equi va le ao
cus to da em ba la gem do le i te lon ga-vida. Mes mo no
pe río do de en tres sa fra – uma sa zo na li da de, aliás, em
vias de ex tin ção, por con ta da ofer ta am pli a da e da
ma i or fle xi bi li da de dos es to ques – o pre ço ao pro du tor 
é ir ri só rio. Na en tres sa fra do ano pas sa do, ele re ce -
beu mé dia de 10 cen ta vos de dó lar por li tro.

Se en tre gas se seu le i te na Argen ti na, no Chi le
ou na Nova Ze lân dia, ob te ria em tor no de 20 a 25 cen-
ta vos de dó lar por ele; na Ingla ter ra ou na Áfri ca do
Sul, 30 cen ta vos; no Ca na dá ou em Isra el, cer ca de
40 cen ta vos; e, nos EUA, qua se 45. Tam bém a com-
pa ra ção com os pre ços que vi go ra vam aqui mes mo
em ou tros tem pos dá me di da da dra má ti ca si tu a ção
hoje vi vi da pelo pro du tor. Em 1993, o pre ço cor res -
pon dia a 39 cen ta vos de dó lar por li tro.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, essa si tu -
a ção está, evi den te men te, a re que rer a me di a ção go-
ver na men tal para sua su pe ra ção. Qu al quer apo lo gia
ao li vre mer ca do, nes te caso par ti cu lar, cons ti tui puro
e sim ples ci nis mo, pois só cabe fa lar em li vre mer ca -
do quan do as par tes têm o mes mo po der de ne go ci a -
ção, o que não é, de for ma al gu ma, o que se ve ri fi ca
na ca de ia pro du ti va do le i te.

Mu i to ao con trá rio, es ta mos, aqui, di an te de um
caso fla gran te de oli gop sô nio. Ape nas 12 em pre sas
cap tam mais de 50% do le i te fis ca li za do no Bra sil. Três
dis tri bu em 45% do pro du to. Duas de têm me ta de do
mer ca do de io gur tes. Ou tras duas con tro lam 50% do
lon ga-vida. Uma úni ca ven de 50% do le i te em pó. Tra-
ta-se de uma con cen tra ção que re al men te im pres si o na, 
ca paz, pra ti ca men te, de di tar os pre ços ao pro du tor.
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Foi a ful mi nan te con cen tra ção da co le ta e do
pro ces sa men to ocor ri da nos úl ti mos anos que jo gou
por ter ra os pre ços do pro du to e ex pul sou do mer ca do 
mi lhões de pro du to res. O avan ço da mo der ni da de in-
dus tri al pas sou fe i to tra tor so bre um uni ver so de ofer-
ta ain da dis se mi na do e frá gil, que não teve tem po –
nem re cur sos – para se re ci clar. Sem a me di a ção do
Go ver no no se tor, as gran des in dús tri as pro ces sa do -
ras vêm des car tan do, sem dó nem pi e da de, to dos os
pro du to res que não se sub me tem às suas con ve niên -
ci as e im po si ções. Na mé dia na ci o nal, 30% a 40%
dos pro du to res já fo ram des car ta dos. Mi lha res de li-
nhas de le i te fo ram aban do na das no in te ri or do País.
Cen te nas de pos tos de co le ta, fe cha dos.

Os con su mi do res, no en tan to, não têm au fe ri do
qual quer be ne fí cio sig ni fi ca ti vo da re du ção do pre ço
do le i te in na tu ra, pois os pre ços dos pro du tos lác te os
no va re jo não apre sen tam qual quer que da apre ciá vel. 
Não fal tam exem plos de ações do Go ver no fa ci li tan do 
as im por ta ções ao me nor si nal de au men to dos pre-
ços aos con su mi do res. Qu an do isso ocor re, as gran-
des in dús tri as se be ne fi ci am du pla men te, pois, além
de lu cra rem com a co mer ci a li za ção do pro du to im por -
ta do, au men tam ain da mais seu po der de bar ga nha
para de ter mi nar o pre ço pago ao pe cu a ris ta. Qu an do
o pro du tor de le i te é quem está so fren do os pre ju í zos,
con tu do, não se ob ser va dis po si ção al gu ma do Go-
ver no para con tra ba lan çar os de se qui lí bri os do mer-
ca do.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, não se
pode ne gar que hou ve avan ços em re la ção ao pas sa -
do no que tan ge ao ri gor sa ni tá rio e à ga ran tia de
abas te ci men to, em es pe ci al por con ta do ad ven to do
le i te lon ga-vida, uma im por tan tís si ma ino va ção in-
dus tri al. A ul tra pas te u ri za ção – a 130 gra us cen tí gra -
dos – rom peu a bar re i ra bi o ló gi ca da du ra bi li da de, es-
ten den do-a para seis me ses. Esses avan ços, to da via, 
não ti ve ram os efe i tos que de les se po de ria es pe rar,
pois os pro du to res re ce bem cada vez me nos pelo le i -
te, as opor tu ni da des tec no ló gi cas e ge né ti cas per ma -
ne cem ina ces sí ve is àque la es ma ga do ra ma i o ria dos
pro du to res que são de pe que no por te, e o sal to de efi-
ciên cia não per mi tiu a ex pan são ho ri zon tal do con su -
mo.

Ao con trá rio, a po bre za de vas tos con tin gen tes
de nos sa po pu la ção con ti nua con de nan do um ter ço
dos bra si le i ros, no mí ni mo, ao sub con su mo de le i te. A
de man da por le i te flu i do en con tra-se es tag na da des-
de 1990 no Bra sil, os ci lan do ao re dor de 56 li tros per
ca pi ta ao ano. A de de ri va dos, por sua vez, au men ta
na di re ta pro por ção da cres cen te con cen tra ção de
ren da. As ven das to ta is de pro du tos lác te os – le i te e

de ri va dos – ca í ram 21% en tre 2000 e 2001. Nos sa
mé dia per ca pi ta, de 135 li tros ao ano, é mu i to in fe ri or
àque la ob ser va da na Argen ti na ou no Uru guai, de
200 li tros ao ano.

É pos sí vel su por, en tre tan to, que mes mo o con-
su mo de de ri va dos não te nha mais es pa ço para cres-
cer, já ten do en con tra do seu li mi te re la ti vo ao po der
de com pra da gran de ma i o ria da po pu la ção. Em ou-
tras pa la vras, os ri cos já es tão com pran do to dos os
la ti cí ni os que po dem con su mir. Só o Esta do de São
Pa u lo, por exem plo, con so me mais de ri va dos que as
re giões Sul, Cen tro-Oes te e Nor te jun tas. Os 21 mi-
lhões de ha bi tan tes das 30 ma i o res ci da des pa u lis tas
exi bem de man da su pe ri or à dos 32 mi lhões de mo ra -
do res dos Esta dos de Mi nas e do Rio de Ja ne i ro.

Como se pode ver, tam bém no caso da pro du -
ção lác tea, a de si gual da de de ren da con di ci o na e
abor ta o de sen vol vi men to bra si le i ro. E aqui, onde a
elas ti ci da de da de man da é re fém do mer ca do in ter no, 
a re per cus são da de si gual da de de ren da é bru tal.
Caro para o con su mi dor po bre, o pre ço do le i te não
paga o cus to do pro du tor, es pe ci al men te da que le que
in ves tiu mu i to em tec no lo gia e en tre ga o pro du to de
sua or de nha pelo pou co que ofe re cem as gi gan tes -
cas in dús tri as pro ces sa do ras, para re ce ber o pa ga -
men to após 40 dias. Os mé di os pro du to res es tão
aban do nan do o se tor; os mais hu mil des, por não po-
de rem fa zer a mes ma co i sa, bus cam re fú gio na in for -
ma li da de.

Assim, em ple no sé cu lo XXI, o seg men to le i te i ro 
que mais cres ce no Bra sil é o in for mal. E a ten dên cia
é de que in che ain da mais. Se no vas exi gên ci as sa ni -
tá ri as fo rem im plan ta das sem que se dê opor tu ni da de 
de ca pa ci ta ção aos pe que nos pro du to res, a in for ma li -
da de vai ex plo dir, como aler ta o ve te ri ná rio e pes qui -
sa dor Luís Fer nan do La ran ja, dou tor do De par ta men -
to de Nu tri ção e Pro du ção Ani mal da Uni ver si da de de
São Pa u lo.

Vive-se, na ver da de, um re tro ces so, pa ra le la -
men te à mo der ni za ção de al guns ni chos pro du ti vos.
O le i te cru, ven di do sem ins pe ção sa ni tá ria, já soma
mais de 40% da ofer ta bra si le i ra, en quan to dez anos
atrás equi va lia a 30% dela. São, hoje, 8 bi lhões e meio
de li tros, cres ci men to de qua se 200% em re la ção a
1990. Qu a se 20% do con su mo flu i do são aten di dos
pelo le i te sem ins pe ção sa ni tá ria, re pre sen tan do 2 bi-
lhões de li tros ao ano. O res tan te des ti na-se às que i ja -
ri as lo ca is e re gi o na is. A ven da ins pe ci o na da, por seu
tur no, tem cres ci men to in sig ni fi can te. Au men tou ape-
nas 7,5% ao lon go de toda a dé ca da pas sa da.

A pu jan ça do mer ca do clan des ti no re fle te os de-
se qui lí bri os es tru tu ra is de nos so de sen vol vi men to
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de si gual. No Bra sil, o mer ca do pa ra le lo paga mais
aos pe que nos pro du to res do que o co o pe ra ti vis mo –
que se en con tra de sar ti cu la do – ou o agru pa men to in-
dus tri al do mi nan te, que já não se in te res sa por eles.
O le i te in na tu ra ofe re ce ris cos à sa ú de se não for fer-
vi do cor re ta men te. Mas para o con su mi dor po bre in-
cor po ra um atra ti vo ir re sis tí vel: cus ta 30% me nos que
o pas te u ri za do e 60% aba i xo do lon ga-vida, com a
van ta gem ex tra de que só se paga ao en tre ga dor ao
fi nal do mês. No le i te, como em tan tos ou tros se to res,
a ên fa se ex clu si va na so fis ti ca ção tec no ló gi ca acen-
tu ou um tra ço tí pi co do de sen vol vi men to bra si le i ro: o
im plan te de bol sões de efi ciên cia num am bi en te ge ral 
de ex clu são das ma i o ri as.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, o con jun -
to da si tu a ção vi gen te no se tor le i te i ro do País fa vo re -
ce a lu cra ti vi da de dos la ti cí ni os lí de res de mer ca do,
em de tri men to dos pro du to res pri má ri os e das uni da -
des re gi o na is, que só têm de fi nha do. É de se es tra -
nhar que o Go ver no Fe de ral as sis ta im pas sí vel a
esse es ta do de co i sas. Esta ría mos, tal vez, di an te de
um de li be ra do fa vo re ci men to das gran des in dús tri as
e das gran des re des va re jis tas em pre ju í zo dos 1 mi-
lhão e 200 mil for ne ce do res, 70% dos qua is ti ram me-
nos de 50 li tros de le i te por dia?

A Co mis são Na ci o nal de Pe cuá ria de Le i te da
Con fe de ra ção Na ci o nal da Agri cul tu ra (CNA) so li ci -
tou, no ano pas sa do, que o Go ver no Fe de ral ad qui ris -
se par te do pe que no ex ce den te de pro du ção ha vi do
para dis tri bu i ção em pro gra mas so ci a is. Caso esse
ple i to ti ves se sido aten di do, a cri se do se tor não es ta -
ria tão agu da. Afi nal, o pe que no ex ce den te de ofer ta,
in fe ri or a 2%, ser viu de pre tex to a in dús tri as e su per -
mer ca dos para com pri mi rem ain da mais os pre ços
pa gos aos pro du to res. As di ver sas so li ci ta ções for mu -
la das pela CNA na oca sião bus ca vam ra ci o na li zar a
co mer ci a li za ção, es ti mu lan do a es to ca gem e as ex-
por ta ções.

De i xou, tam bém, o Go ver no Fe de ral, até o pre-
sen te, de in clu ir o le i te na Po lí ti ca de Ga ran tia de Pre-
ços Mí ni mos (PGPM) e não pro mo veu a pu bli ca ção
das nor mas do Pro gra ma Na ci o nal de Me lho ria da
Qu a li da de do Le i te.

A CNA so li ci tou a in clu são do le i te na PGPM,
prin ci pal men te para ga ran tir ao pro du tor aces so à po-
lí ti ca de Emprés ti mo do Go ver no Fe de ral (EGF). Essa
li nha de cré di to exi ge da in dús tria a es to ca gem do
pro du to como ga ran tia do fi nan ci a men to, pos si bi li tan -
do o en xu ga men to de par te do ex ces so de ofer ta do
mer ca do.

Já no caso do Pro gra ma de Qu a li da de do Le i te,
a fal ta de sua re gu la men ta ção pelo Go ver no acar re ta

di fi cul da des para efe ti var ex por ta ções para os mer ca -
dos mais exi gen tes, fre an do o es co a men to da pro du -
ção para o mer ca do ex ter no. Ade ma is, essa omis são
em pro mo ver a re gu la men ta ção re pre sen ta to tal des-
res pe i to ao pro du tor, que fez in ves ti men tos em épo ca
de cri se, cum prin do o cro no gra ma pré vio que de fi nia
este ano de 2002 como pra zo má xi mo para a im plan -
ta ção dos tan ques de res fri a men to e da co le ta a gra-
nel.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, a eco no -
mia do le i te tem enor me im por tân cia so ci al em nos so
País, res pon den do por mi lhões de em pre gos. A per-
sis tên cia do mo de lo atu al im pli ca rá cus tos so ci a is ele-
va dís si mos.

Te mos de bus car mo de los que as se gu rem o
abas te ci men to e, ao mes mo tem po, a qua li da de, sem
nos ren der mos ao pa drão in ten si vo nor te-ame ri ca no,
de cus tos in viá ve is para 80% dos pro du to res e con su -
mi do res. Vale lem brar que, em 1950, os Esta dos Uni-
dos ti nham 3 mi lhões e meio de pro du to res de le i te.
Hoje, eles são ape nas 90 mil. Lá, a ofer ta sal tou para
74 bi lhões de li tros, mas qua se 15 mi lhões de pes so -
as sa í ram do cam po para a ci da de em me nos de uma
ge ra ção.

O êxo do ru ral ha vi do no Bra sil nas úl ti mas dé ca -
das teve pro por ções as sus ta do ras. Cabe per gun tar
se nos sas ci da des têm con di ções de ar car com no vas 
e gi gan tes cas le vas de mi gran tes.

Caso per sis ta, a der ro ca da da eco no mia do le i te 
será res pon sá vel por des pe jar nas ci da des bra si le i ras 
mais al guns mi lhões de de sa for tu na dos.

Não po de mos per mi tir que isso ocor ra. Pre ci sa -
mos exi gir do Go ver no Fe de ral uma nova po lí ti ca para
o se tor. Essa po lí ti ca tem de pas sar, ne ces sa ri a men -
te, pela in clu são do le i te na Po lí ti ca de Ga ran tia de
Pre ços Mí ni mos, pela de fi ni ção de sub sí di os se le ti -
vos ao con su mi dor de ba i xa ren da, pela cri a ção de
câ ma ra se to ri al de ne go ci a ção para es ta be le cer as
mar gens da ca de ia lác tea e pela me di a ção dos im-
pas ses pelo Go ver no. É ne ces sá rio, tam bém, que se
cri em li nhas de cré di to es pe cí fi cas para que os pe-
que nos pro du to res pos sam se ade quar às exi gên ci as
sa ni tá ri as.

Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Se na do res, a pe cuá -
ria de le i te bra si le i ra não tem re ce bi do, nos úl ti mos
anos, tra ta men to cor res pon den te à sua efe ti va im por -
tân cia eco nô mi ca e so ci al. Ao con trá rio, tem sido mu i -
to es pe zi nha da. É pas sa da a hora de se re ver ter essa
si tu a ção.

Era o que ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
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O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo-
co/PSDB – TO) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do -
res, ocu po a Tri bu na des ta Casa na tar de de hoje para
lou var uma ini ci a ti va do Go ver no Fe de ral, que, jun ta -
men te com o apo io do Ban co Inte ra me ri ca no de De-
sen vol vi men to vem tor nan do pos sí vel a pre ser va ção
e con ser va ção de gran de par te de nos so pa tri mô nio
his tó ri co e ar tís ti co.

Tra ta-se do Pro je to Mo nu men ta, que teve seu
iní cio no ano de 1999, e pre vê o in ves ti men to de cer ca 
de US$200 mi lhões des ti na dos ao de sen vol vi men to
de ações con tí nu as de pre ser va ção, va lo ri za ção e
auto-sus ten ta ção de con jun tos de pa tri mô nio his tó ri -
co ur ba no. Entre as ci da des be ne fi ci a das po de mos ci-
tar Ouro Pre to, Rio de Ja ne i ro, Olin da, Sal va dor e São
Luís.

Ago ra, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, re-
ce bo com gran de sa tis fa ção e trans mi to a este Ple ná -
rio a no tí cia de que o Esta do do To can tins tam bém
será be ne fi ci a do com esta ini ci a ti va.

Re fi ro-me ao con vê nio fir ma do com o BID ob je -
ti van do a res ta u ra ção de ca sa rões e igre jas dos sé cu -
los XVIII e XIX, bem como a re cu pe ra ção de pra ças e
ruas na nos sa bela ci da de de Na ti vi da de.

A ci da de de Na ti vi da de, an ti ga ca pi tal da Jun ta
Pro vi só ria da Pro vín cia da Pal ma en tre 1822 e 1824,
guar da um pre ci o so acer vo his tó ri co e ar qui te tô ni co,
ra zão pela qual foi in clu í da en tre as 19 ci da des de
gran de no to ri e da de his tó ri ca com pre en di das no Pro-
je to Mo nu men ta.

Cabe res sal tar aqui o apo io do Go ver no do
Esta do do To can tins, que par ti ci pa com 30% do to tal
dos in ves ti men tos, que es tão pre vis tos num to tal de
cin co mi lhões de re a is.

Assim, fe li ci to o Mi nis té rio da Cul tu ra e o Ban co
Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to – BID por essa
im por tan te ini ci a ti va, bem como ma ni fes to os meus
cum pri men tos a toda a equi pe da Se cre ta ria de Cul tu -
ra do Esta do do To can tins, co man da da pela Se cre tá -
ria Ká tia Ro cha, equi pe esta que com mu i ta de ter mi -
na ção não vem me din do es for ços para res ga tar e pre-
ser var a cul tu ra do nos so Esta do do To can tins.

Era esse o re gis tro que gos ta ria de fa zer.
Mu i to obri ga do
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ”As mu dan ças
na Cons ti tu i ção na ci o nal que per mi ti ram a que bra do
mo no pó lio de ti do pela Pe tro bras es tão in je tan do uma
nova di nâ mi ca na in dús tria do pe tró leo e do gás. Ga-
nha com isso o Bra sil, au men tam os in ves ti men tos
pro du ti vos e abrem-se pos si bi li da des de um cres ci -

men to eco nô mi co mais ace le ra do de que tan to pre ci -
sa nos so país. Ga nha a pró pria Pe tro bras, que está
am pli an do seus ho ri zon tes, aqui den tro e lá fora, para
tor nar-se uma das ma i o res em pre sas pe tro le i ras do
mun do. Ga nham, por tan to, to dos os bra si le i ros, por-
que a com pe ti ção traz a mo der ni za ção do sis te ma
pro du ti vo e aper fe i çoa a es tru tu ra de cus tos e de pre-
ços.“

Essas im por tan tes afir ma ções, re ti ra das do dis-
cur so de pos se do Emba i xa dor Sebastião do Rego
Barros Netto, como Di re tor-Ge ral da Agên cia Na ci -
o nal do Pe tró leo (ANP), aju dam-nos a des ta car um
ou tro im por tan te pon to, em que o bra si le i ros ga nham
com essa mu dan ça de es tra té gia go ver na men tal em
re la ção ao se tor de pe tró leo.

Tra ta-se da me lho ria das fi nan ças pú bli cas, em
de cor rên cia do au men to das re ce i tas pelo pa ga men -
to de ro yal ti es pela ex plo ra ção de pe tró leo aos Esta-
dos e Mu ni cí pi os.

Em 1994, os pa ga men tos de ro yal ti es so bre a
pro du ção de pe tró leo e de gás na tu ral to ta li za ram 34
bi lhões de re a is para os Esta dos e 29 bi lhões de re a is
para os Mu ni cí pi os.

No ano 2000, es ses va lo res al can ça ram 623 mi-
lhões de re a is para os Esta dos e 622 mi lhões de re a is 
para os Mu ni cí pi os, o que sig ni fi ca um cres ci men to de
1.854% da soma des ses dois itens, no cur to pe río do
de seis anos.

Cer ta men te a mu dan ça ocor ri da na es tra té gia
de de sen vol vi men to da ges tão do se tor de pe tró leo
con tri bu iu de ci si va men te para essa im por tan te me-
lho ria das fi nan ças pú bli cas, pos si bi li tan do uma me-
lhor pres ta ção de ser vi ços go ver na men ta is.

A al te ra ção ocor ri da no mo de lo de ação es ta tal
im plan ta do nos anos 50 re pre sen tou um mar co sig ni -
fi ca ti vo no pro ces so de mo der ni za ção da eco no mia
bra si le i ra.

A fle xi bi li za ção das nor mas que re gi am o mo no -
pó lio ope ra ci o nal da Pe tro bras e a cri a ção da Agên-
cia Na ci o nal do Pe tró leo, con tri bu í ram sig ni fi ca ti va -
men te para o au men to da pro du ção na ci o nal de pe-
tró leo.

Os in ves ti men tos da Pe tro bras na área de ex-
plo ra ção e pro du ção to ta li zam qua tro bi lhões e tre-
zen tos mi lhões de dó la res para este ano, o que cer-
ta men te con tri bu i rá para atin gir mos a meta de pro-
du ção de um mi lhão e no ve cen tos mil bar ris por dia,
no ano 2005, o que sig ni fi ca auto-su fi ciên cia em pe-
tró leo.

A in tro du ção de no vas tec no lo gi as, que per mi -
tem ex tra ção de pe tró leo em águas pro fun das e ul tra -
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pro fun das, cer ta men te con tri bu iu para me lho ria da
efi ciên cia do se tor de pe tró leo, com des ta que para a
atu a ção da Pe tro bras, que hoje ocu pa a po si ção de
12ª ma i or em pre sa de pe tró leo do mun do, con si de -
ran do-se re ser vas de óleo, re ser vas de gás, pro du ção 
de óleo, pro du ção de gás, ca pa ci da de de re fi no e vo-
lu me de pro du tos ven di dos.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, essa im-
por tan te con tri bu i ção para as fi nan ças pú bli cas de-
cor re em gran de par te de uma atu a ção mais des ta ca -
da e efi ci en te da Agên cia Na ci o nal do Pe tró leo, que
tem con tri bu í do para o cres ci men to das re ce i tas go-
ver na men ta is com o con tro le dos ro yal ti es pa gos
pela ex tra ção de pe tró leo em ter ra e mar.

Qu e ro tam bém des ta car um im por tan te tra ba lho 
re a li za do pela ANP: o Guia dos Ro yal ti es do Pe tró -
leo e do Gás Na tu ral, que se des ti na a ori en tar to dos
os in te res sa dos, apre sen tan do a me to do lo gia ado ta -
da no pro ces so de cál cu lo e dis tri bu i ção dos ro yal ti es
que são pa gos pe las em pre sas pro du to ras de pe tró -
leo e gás na tu ral aos go ver nos es ta du a is e mu ni ci pa is 
e ór gãos da União.

A par tir de 6 de agos to de l998, os ro yal ti es
pas sa ram a ser cal cu la dos por uma nova me to do lo -
gia, de ter mi na da pela Lei n° 9.478, de 6 de agos to de
1997.

Com a pu bli ca ção des se do cu men to, a Agên cia 
Na ci o nal do Pe tró leo va lo ri za a trans pa rên cia que
deve ca rac te ri zar to dos os atos da ad mi nis tra ção pú-
bli ca, cum prin do seu de ver de in for mar e pres tar con-
tas à so ci e da de bra si le i ra.

Os ele men tos téc ni cos con si de ra dos nos cál cu -
los são apre sen ta dos de for ma di dá ti ca e ob je ti va, fa-
ci li tan do o aces so aos da dos e à me to do lo gia uti li za -
dos pela Agên cia Na ci o nal do Pe tró leo.

De se jo cum pri men tar o Emba i xa dor Sebastião
do Rego Barros Netto e sua equi pe de téc ni cos e co-
la bo ra do res pelo ex ce len te tra ba lho que vem re a li -
zan do à fren te da Agên cia Na ci o nal do Pe tró leo,
des ta can do a nova es tra té gia de de sen vol vi men to, a
trans pa rên cia e a mo der ni za ção do se tor pe tro le i ro.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na do res
que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria de
ama nhã, a re a li zar-se às 14 ho ras e 30 mi nu tos, a se-
guin te

ORDEM DO DIA
As 15h30min

 – 1 –
PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 29, DE 2001
(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do

art. 360 do Re gi men to Inter no)
(Vo ta ção no mi nal)

Vo ta ção, em pri me i ro tur no, da Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 29, de 2001, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Arlin do Por to, que cria
os Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is da 6ª e 7ª Re gião,
ten do

Pa re ce res sob nºs 1.277 e 1.464, de 2001, e
116, de 2002, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Osmar Dias, 1º pro nun -
ci a men to (so bre a Pro pos ta): fa vo rá vel; 2º pro nun ci a -
men to (so bre as Emen das nºs 1 e 2, de Ple ná rio): fa-
vo rá vel, nos ter mos de su be men da, que ofe re ce; e 3º
pro nun ci a men to (em re e xa me, nos ter mos do Re que -
ri men to nº 31, de 2002): fa vo rá vel, nos ter mos da
Emen da nº 3-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce, com
voto con trá rio do Se na dor José Fo ga ça.

A ma té ria cons tou da pa u ta da ses são de li be ra -
ti va or di ná ria de 17 de de zem bro úl ti mo, quan do sua
vo ta ção adi a da por fal ta de quo rum.

 – 2 –
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 123, DE

2000-COMPLEMENTAR
(Vo ta ção no mi nal)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 123, de 2000-Com ple men tar, de au to ria
do Se na dor Osmar Dias, que es ta be le ce res tri ções a
al te ra ção de lei de di re tri zes or ça men tá ri as e dá ou-
tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re ce res sob nºs 1.297, de 2000 e 94, de 2002,
da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor: Se-
na dor José Fo ga ça, 1º pro nun ci a men to (so bre o Pro-
je to): fa vo rá vel; 2º pro nun ci a men to (so bre a Emen da
nº 1, de Ple ná rio): con trá rio.

 – 3 –
PARECER Nº 211, DE 2002

(Esco lha de au to ri da de)
(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer nº 211, de
2002, da Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra, so-
bre a Men sa gem nº 95, de 2002 (nº 169/2002, na ori-
gem), Re la tor: Se na dor Arlin do Por to, pela qual o Pre si -
den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do Se na do o
nome da Se nho ra Dil ma Seli Pena Pe re i ra, para exer cer 
o car go de Di re to ra da Agên cia Na ci o nal de Águas, na
vaga do Se nhor La u ro Sér gio de Fi gue i re do.
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 – 4 –

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 87, DE 1999

Pri me i ra ses são de dis cus são, em se gun do tur-
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 87, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ro-
meu Tuma, que al te ra dis po si ti vo da Cons ti tu i ção Fe-
de ral (§ 8º do art. 144 – cons ti tu i ção de guar das mu ni -
ci pa is), ten do

Pa re ce res da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça 
e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Iris Re zen de, sob nºs:

- 80, de 2001, ofe re cen do a re da ção para o se-
gun do tur no; e

- 60, de 2002 (em re e xa me, nos ter mos dos Re-
que ri men tos nºs 167 e 168, de 2001), con clu in do que,
no âm bi to da que la Co mis são, a ma té ria não pode so-
frer mo di fi ca ções que en vol vam o mé ri to.

 – 5 –

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 34, DE 2001
(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do

Re cur so nº 19, de 2001)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 34, de 2001, de au to ria do Se na dor Pa u lo
Har tung, que al te ra a re da ção do art. 4º da Lei nº
6.528, de 11 de maio de 1978, para es ta be le cer cota
men sal mí ni ma gra tu i ta de água para con su mo re si -
den ci al uni fa mi li ar, ten do

Pa re ce res sob nºs 994 e 995, de 2001, e 168, de
2002, das Co mis sões 

– de Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor Osmar
Dias, fa vo rá vel;

– de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra, Re la to ra: Se-
na do ra Ma ria do Car mo Alves, fa vo rá vel, com as
Emen das nºs 1 e 2-CI, que apre sen ta; e

– de Assun tos Eco nô mi cos (em au diên cia, nos
ter mos do Re que ri men to nº 607, de 2001), Re la tor:
Se na dor Ri car do San tos, fa vo rá vel, nos ter mos do
tex to fi nal apro va do pela Co mis são de Ser vi ços de
Infra-Estru tu ra.

 – 6 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 367, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 367, de 2001 (nº 680/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o tex to do Acor do en-
tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o
Go ver no da Re pú bli ca do Pa na má so bre o Exer cí cio

de Ati vi da des Re mu ne ra das por Par te dos De pen -
den tes do Pes so al Di plo má ti co, Admi nis tra ti vo e Téc-
ni co, ce le bra do em Bra sí lia, em 10 de abril de 2000,
ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 114, de 2002, da Co-
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor ad hoc: Se na dor Luiz Otá vio.

 – 7 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 368, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 368, de 2001 (nº 681/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o tex to do Pro to co lo
de Emen da ao Con vê nio de Inter câm bio Cul tu ral en-
tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o
Go ver no da Re pú bli ca da Cos ta Rica, ce le bra do em
São José, em 4 de abril de 2000, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 98, de 2002, da Co-
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: Se na dor José Sar ney.

 – 8 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 11, DE 2002

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 11, de 2002 (nº 1.522/2001, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Rio Pre to para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na
ci da de de Unaí, Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 225, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Arlin do Por to,
com abs ten ções dos Se na do res Edu ar do Su plicy e
Ge ral do Cân di do.

 – 9 –

REQUERIMENTO Nº 49, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
49, de 2002, do Se na dor Bel lo Par ga, so li ci tan do, nos
ter mos re gi men ta is, que so bre o Pro je to de Lei da Câ-
ma ra nº 74, de 2001, além da Co mis são cons tan te do
des pa cho ini ci al de dis tri bu i ção, seja ou vi da, tam bém, 
a de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Está en-
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 21ho ras e 2
mi nu tos.) 

(OS  13459/02)
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Ata da 43ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria
em 17 de abril de 2002

4ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra

Pre si dên cia dos Srs. Ra mez Te bet, Edi son Lo bão e Anto nio Car los Va la da res

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Ade mir Andra de – Alber to Sil va – Álva ro Dias –
Amir Lan do – Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los 
Jú ni or – Antô nio Car los Va la da res – Ari Stad ler –
Arlin do Por to – Artur da Ta vo la – Be ní cio Sam pa io –
Ber nar do Ca bral – Car los Be zer ra – Car los Pa tro cí nio 
– Car los Wil son – Ca sil do Mal da ner – Chi co Sar to ri –
Edi son Lo bão – Edu ar do Si que i ra Cam pos – Edu ar do 
Su plicy – Emí lia Fer nan des – Fer nan do Be zer ra –
Fer nan do Ri be i ro – Fran ce li no Pe re i ra – Fre i tas Neto
– Ge ral do Althoff – Ge ral do Cân di do – Ge ral do Melo –
Ger son Ca ma ta – Gil ber to Mes tri nho – Gil vam Bor-
ges – He lo í sa He le na – Iris Re zen de – Jef fer son Pe-
res – João Alber to Sou za – Jo nas Pi nhe i ro – José
Agri pi no – José Alen car – José Edu ar do Du tra – José
Fo ga ça – José Jor ge – José Sar ney – José Ser ra –
Ju vên cio da Fon se ca – La u ro Cam pos – Le o mar Qu-
in ta ni lha – Lind berg Cury – Lú cio Alcân ta ra – Lú dio
Co e lho – Luiz Ota vio – Luiz Pon tes – Ma gui to Vi le la –
Ma ria do Car mo Alves – Ma ri na Sil va – Mar lu ce Pin to
– Ma u ro Mi ran da – Mo re i ra Men des – Mo za ril do Ca-
val can ti – Ney Su as su na – Osmar Dias – Pa u lo Har-
tung – Pa u lo Sou to – Pe dro Si mon – Ra mez Te bet –
Re nan Ca lhe i ros – Ri car do San tos – Ro ber to Fre i re –
Ro ber to Re quião – Ro ber to Sa tur ni no – Ro me ro Jucá
– Ro meu Tuma – Ro nal do Cu nha Lima – Se bas tião
Ro cha – Sér gio Ma cha do – Tião Vi a na – Val mir Ama-
ral – Wal deck Orne las – Wel ling ton Ro ber to.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A lis ta de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to
de 78 Srs. Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal,
de cla ro aber ta a ses são.

Sob a pro te ção de Deus, ini ci a mos nos sos tra-
ba lhos.

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za -
ril do Ca val can ti, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

AVISOS

DO MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA

Nº 365/2002, de 11 do cor ren te, en ca mi nhan do
as in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 738,
de 2001, do Se na dor Mo za ril do Ca val can ti. 

Nº 366/2002, de 11 do cor ren te, en ca mi nhan do
as in for ma ções em res pos ta ao Re que ri men to nº 45,
de 2002, do Se na dor Mo za ril do Ca val can ti. 

As in for ma ções fo ram en ca mi nha das,
em có pia, ao Re que ren te.

Os Re que ri men tos vão ao Arqui vo. 

OFÍCIOS

DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Nº 160/2002, de 12 do cor ren te, co mu ni can do a
apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 235, de
1999 (nº 1.936/99, na que la Casa), de au to ria do Se-
na dor Fer nan do Be zer ra, que ins ti tui o Dia Na ci o nal
de Pre ven ção e Com ba te à Hi per ten são Arte ri al e dá
ou tras pro vi dên ci as, bem como, sua re mes sa à san-
ção em 12.4.2002.

Nº 170/2002, de 12 do cor ren te, co mu ni can do a
apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 512, de
1999 (nº 2.672/2000, na que la Casa), de au to ria do
Se na dor Luiz Este vão, que de no mi na Ro do via Luiz
Car los Pres tes o tre cho que es pe ci fi ca da ro do via
BR-020, e dá ou tras pro vi dên ci as, bem como, sua re-
mes sa à san ção em 12.4.2002.

Nº 171/2002, de 12 do cor ren te, co mu ni can do a
apro va ção do Pro je to de Lei do Se na do nº 56, de
2000 (nº 3.364/2000, na que la Casa), de au to ria do
Se na dor Tião Vi a na, que ins cre ve o nome de Plá ci do
de Cas tro no ”Li vro dos He róis da Pá tria“, bem como,
sua re mes sa à san ção em 12.4.2002.
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Nº 176/2002, de 15 do cor ren te, co mu ni can do o
ar qui va men to do Pro je to de Lei do Se na do nº 530, de
1999 (nº 3.991/2000, na que la Casa), de au to ria do
Se na dor Tião Vi a na, que dis põe so bre a as sis tên cia
pré-na tal às ges tan tes e a re a li za ção obri ga tó ria de
exa mes com ple men ta res, e dá ou tras pro vi dên ci as.

Nº 177/2002, de 15 do cor ren te, co mu ni can do o
ar qui va men to do Pro je to de Lei do Se na do nº 213, de
1995 (nº 2.262/96, na que la Casa), de au to ria do Se-
na dor Ra mez Te bet, que cria área de li vre co mér cio
no Mu ni cí pio de Pon ta Porã, Esta do de Mato Gros so
do Sul e dá ou tras pro vi dên ci as.

Nº 178/2002, de 15 do cor ren te, co mu ni can do o
ar qui va men to do Pro je to de Lei do Se na do nº 659, de
1999 (nº 3.429/2000, na que la Casa), de au to ria do
Se na dor Mo re i ra Men des, que al te ra a Lei nº 5.917,
de 10 de se tem bro de 1973, para in clu ir tre cho da ro-
do via RO-133 na Re la ção Des cri ti va das Ro do vi as do
Sis te ma Ro do viá rio Na ci o nal.

Nº 179/2002, de 15 do cor ren te, co mu ni can do o
ar qui va men to do Pro je to de Lei do Se na do nº 327, de
1999 (nº 2.877/2000, na que la Casa), de au to ria do
Se na dor Ge ral do Cân di do, que dis põe so bre a gra tu i -
da de de re a li za ção de exa mes de Có di go Ge né ti co
(DNA) para ins tru ir pro ces sos de re co nhe ci men to de
pa ter ni da de.

Nº 180/2002, de 15 do cor ren te, co mu ni can do o
ar qui va men to do Pro je to de Lei do Se na do nº 27, de
1999 (nº 4.211/2001, na que la Casa), de au to ria do
Se na dor Ber nar do Ca bral, que al te ra os ar ti gos 338,
340, 342 e 344 da Lei nº 3.071, de 1º de ja ne i ro de
1916 (Có di go Ci vil) re fe ren tes a in ves ti ga ções de pa-
ter ni da de.

Nº 181/2002, de 15 do cor ren te, co mu ni can do o
ar qui va men to do Pro je to de Lei do Se na do nº 324, de
1999 (nº 2.667/2000, na que la Casa), de au to ria do
Se na dor Lú cio Alcân ta ra, que acres cen ta dis po si ti vos 
à Lei nº 8.080, de 19 de se tem bro de 1990, que dis-
põe so bre as con di ções para a pro mo ção, pro te ção e
re cu pe ra ção da sa ú de, a or ga ni za ção e o fun ci o na -
men to dos ser vi ços cor res pon den tes e dá ou tras pro-
vi dên ci as, a fim de obri gar o Sis te ma Úni co de Sa ú de
(SUS) a uti li zar, ex clu si va men te, os me di ca men tos
cons tan tes da Re la ção Na ci o nal de Me di ca men tos
Essen ci a is (Re na me).

Os Pro je tos de Lei do Se na do nºs 235
e 512, de 1999, e 56, de 2000, apro va dos
pela Câ ma ra dos De pu ta dos, fora, en vi a dos
à san ção em 12-4-2002.

PRO JE TOS RECEBIDOS DA
CÂMARA DOS DE PU TA DOS

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 24, DE 2002

(Nº 2.989/2000, na Casa de ori gem)

De no mi na “Ave ni da Enge nhe i ro
Emi li a no Ma ci e i ra” o tre cho da BR-135
com pre en di do en tre o qui lô me tro zero e
a Pon te da Esti va, lo ca li za do no Mu ni cí -
pio de São Luís, Esta do do Ma ra nhão.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É de no mi na do “Ave ni da Enge nhe i ro Emi-

li a no Ma ci e i ra” o tre cho da BR-135 com pre en di do en-
tre o qui lô me tro zero e a Pon te da Esti va, lo ca li za do
no Mu ni cí pio de São Luís, Esta do do Ma ra nhão.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu-
bli ca ção.

PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 2.989, DE 2000

De no mi na “Ave ni da Enge nhe i ro Emi-
li a no Ma ci e i ra” o tre cho da BR-135, com-
pre en di do en tre o qui lô me tro zero e a
Pon te da Esti va, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal De cre ta:
Art. 1º Fica de no mi na da “Ave ni da Enge nhe i ro

Emi li a no Ma ci e i ra” o tre cho da BR-135, com pre en di -
do en tre o qui lô me tro zero e a Pon te da Esti va.

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu-
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O tre cho da BR-135, com pre en di do en tre o qui-
lô me tro zero e a Pon te da Esti va é, sem dú vi da, um
dos mais im por tan tes ei xos ro do viá ri os do Esta do do
Ma ra nhão. São 25 qui lô me tros de via de pis tas du plas, 
ur ba ni za da, ilu mi na da, que, por atra ves sar um só mu-
ni cí pio, tem ca rac te rís ti cas de uma bela e mo der na
ave ni da, au tên ti co car tão-pos tal de São Luís. Além da
im por tân cia ge o e co nô mi ca, tra ta-se de um tra je to de
pro fun do sig ni fi ca do cul tu ral para os ma ra nhen ses
que o per cor rem, vis to que é a úni ca li ga ção da ilha da
ca pi tal com o Ma ra nhão con ti nen tal e o País, evo can -
do sen ti men tos e lem bran ças ines que cí ve is.

É de sen so co mum que os lo gra dou ros e vias
ga nham ma i or iden ti fi ca ção, qua se per so na li da de
pró pria, quan do ado tam no mes, em vez de nú me ros.
É cul tu ral, tam bém, o há bi to de ho me na ge ar ci da -
dãos no tá ve is, con fe rin do a lo ca is, ruas pra ças, ave-
ni das, etc., o nome de ilus tres per so na li da des.
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O Enge nhe i ro Emi li a no Ma ci e i ra foi fi gu ra pú bli -
ca que, no to ri a men te, pres tou inú me ros ser vi ços ao
Ma ra nhão e ao País. Nas ci do em 1898, cons ti tu iu-se
um ho mem de gran de vi são, teve uma vida em pre en -
de do ra e pro fí cua. Di re tor do De par ta men to Esta du al
de Ro da gens ma ra nhen se, im plan tou e re cu pe rou
um sem nú me ro de es tra das. Des ta cou-se, pro fis si o -
nal men te, tam bém no De par ta men to de Ro do vi as de
São Pa u lo. Par ti ci pou ati va men te da Com pa nhia de
Pla ne ja men to Eco nô mi co do Ma ra nhão. Fun dou a
Com pa nhia Pro gres so do Ma ra nhão e o Ban co de
De sen vol vi men to do Ma ra nhão. Nada mais opor tu no
que, na oca sião em que o aces so ro do viá rio en tre
São Luís e o con ti nen te se en con tra du pli ca do e re for -
ma do, dê-se, me re ci da men te, o nome do ilus tre
Enge nhe i ro, em ho me na gem pós tu ma, para que com
ele se iden ti fi que o tre cho de ro do via, pre nhe de sig ni -
fi ca do, que ago ra ain da é ape nas um nú me ro.

São es sas as ra zões que me le vam a pro por o
pre sen te pro je to de lei.

Sala das Ses sões, 10 de maio de 2000. – De pu -
ta do Pe dro Fer nan des, PFL – MA.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 25, DE 2002
(Nº 2.966/2000, na Casa de ori gem)

De no mi na ”su bes ta ção Del fi no Ara-
ú jo Ma ce do“ a su bes ta ção de ener gia
elé tri ca do Li nhão Nor te-Sul da Ele tro -
nor te si tu a da no mu ni cí pio de Mi ra ce ma
do To can tins, Esta do do To can tins.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. lº Pas sa a de no mi nar-se ”su bes ta ção Del fi -

no Ara ú jo Ma ce do“ a su bes ta ção de ener gia elé tri ca
da Ele tro nor te si tu a da no mu ni cí pio de Mi ra ce ma do
To can tins, Esta do do To can tins.

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu-
bli ca ção.

PROJETO DE LEI Nº 2.966, DE 2000

De no mi na a su bes ta ção de ener gia
elé tri ca do Li nhão Nor te-Sul da Ele tro -
nor te, si tu a da no Mu ni cí pio de Mi ra ce ma
do To can tins, de “su bes ta ção Del fi no
Ara ú jo Ma ce do.“

O Con gres so Na ci o nal, nos ter mos dos arts. 48,
61 e 66 da Cons ti tu i ção Fe de ral, de cre ta:

Art. 1º Esta lei dá à su bes ta ção de ener gia elé tri -
ca da Ele tro nor te, si tu a da no Mu ni cí pio de Mi ra ce ma

do To can tins, a de no mi na ção de ”su bes ta ção Del fi no
Ara ú jo Ma ce do“.

Art. 2º Fica a su bes ta ção de ener gia elé tri ca
per ten cen te à Ele tro nor te e si tu a da no Mu ni cí pio de
Mi ra ce ma do To can tins, Esta do do To can tins, de no -
mi na da de “su bes ta ção Del fi no Ara ú jo Ma ce do“.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu-
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Para que um país pos sa in fun dir em seu povo o
va lor e o or gu lho por seus gran des fe i tos, deve re co -
nhe cer e res pe i tar aque les ci da dãos que, atra vés de
seu es for ço, con tri bu í ram para o en gran de ci men to e a
me lho ria de vida de toda a po pu la ção.

Uma das ma ne i ras que se tem para ho me na ge -
ar tais vul tos é atra vés do em prés ti mo de seu nome a
obras pú bli cas e mo nu men tos, para que as sim pos-
sam to dos lem brar-se da que les que mu i to fi ze ram
pelo bem co mum.

Para a po pu la ção to can ti nen se, uma das fi gu ras 
me re ce do ras des se tipo de ho me na gem é o se nhor
Del fi no Ara ú jo Ma ce do, ho mem bra vo e des te mi do
que, por me a dos da dé ca da de 1940, atra ves sa va,
em lom bo de bur ro, mais de tre zen tos qui lô me tros,
ape nas para com pa re cer as ses sões da Câ ma ra Mu-
ni ci pal de Ara gua ce ma, mu ni cí pio ao qual Mi ra ce ma
do To can tins, ain da en tão de no mi na da de Mi ra ce ma
do Nor te, na con di ção de dis tri to, era su bor di na da.

Ele i to ve re a dor por seis le gis la tu ras, foi esse
gran de ho mem o prin ci pal res pon sá vel pela eman ci -
pa ção po lí ti ca de Mi ra ce ma, ain da no ano de 1948.

Assim sen do, nada mais jus to e mais ade qua do
que seu nome seja dado à su bes ta ção de ener gia elé-
tri ca lo ca li za da em Mi ra ce ma do To can tins, como
sím bo lo de sua ener gia, de sua gar ra e de seu amor
por aque la ter ra.

Sala das Ses sões, 5 de maio de 2000. – De pu ta -
do Ra i nel Bar bo sa.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 26, DE 2002
(Nº 1.747/99, na Casa de ori gem)

Alte ra o ca put do art. lº e re vo ga o
art. 4º do De cre to-Lei nº 911, de 1º de ou-
tu bro de 1969, que equi pa ra o de ve dor
nos con tra tos de ali e na ção fi du ciá ria ao
de po si tá rio nos con tra tos de de pó si to.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
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Art. 1º O ca put do art. 66 da Lei nº 4.728, de 14
de ju lho de 1965, pas sa a vi go rar com a se guin te re-
da ção:

”Art. 66. A ali e na ção fi du ciá ria em ga-
ran tia trans fe re ao cre dor o do mí nio re so lú -
vel e a pos se in di re ta da co i sa mó vel ali e na -
da, in de pen den te men te da tra di ção efe ti va
do bem, tor nan do-se o ali e nan te ou de ve dor 
o pos su i dor di re to.

....................................................”(NR)

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 3º Re vo ga-se o art. 4º do De cre to-Lei nº
911, de 1º de ou tu bro de 1969.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 1.747, DE 1999

Alte ra o ca put do ar ti go 1º e re vo ga
o art. 4º do De cre to-Lei nº 911, de 1º de
ou tu bro de 1969, que equi pa ra o de ve dor
nos con tra tos de ali e na ção fi du ciá ria ao
de po si tá rio nos con tra tos de de pó si to.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Arti go 1º O ca put do ar ti go 1º do De cre to-Lei nº

911 de 1º ou tu bro de 1969, que al te rou a re da ção do
ar ti go 66 da Lei nº 4.728, de 14 de ju lho de 1965, e es-
ta be le ceu nor mas de pro ces so so bre ali e na ção fi du -
ciá ria pas sa a ter a se guin te re da ção:

”Art. 66. A ali e na ção fi du ciá ria em ga ran tia
trans fe re ao cre dor o do mí nio re so lú vel e a pos se in di -
re ta da co i sa mó vel ali e na da, in de pen den te men te da
tra di ção efe ti va do bem, tor nan do-se o ali e nan te ou
de ve dor em pos su i dor di re i to com to das as res pon sa -
bi li da des e en car gos que lhe in cum bem de acor do
com a lei ci vil e pe nal.“

Arti go 2º Fica re vo ga do o art. 4º do De cre to Lei
nº 911, de 1º de ou tu bro de 1969.

Arti go 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A equi pa ra ção do de ve dor nos con tra tos de ali e -
na ção fi du ciá ria ao de po si tá rio pro pri a men te dito
(arts. 1.265/1.287 do Có di go Ci vil bra si le i ro), es ta be -
le ci da pelo De cre to-Lei nº 911, de 1º de ou tu bro de
1969, não pode per ma ne cer vi gen te ten do em vis ta o
ex pres so con fli to com a nor ma cons ti tu ci o nal que
veda a pri são por dí vi da, fora os dois ca sos res tri ti va -
men te es ta be le ci dos (ar ti go 5º in ci so LXVII).

A equi pa ra ção tra zi da pelo De cre to-Lei nº
911/69 visa úni ca e ex clu si va men te dar mais ga ran ti -
as aos cre do res dos con tra tos fi nan ce i ros, me di an te
ame a ça e efe ti va pri são ci vil do de ve dor.

A Cons ti tu i ção Fe de ral es ta be le ce ape nas a pri-
são ci vil por dí vi da do de po si tá rio in fi el dos tra di ci o na -
is con tra tos de de pó si to, não re cep ci o nan do a equi-
pa ra ção nos con tra tos atí pi cos, pa tro ci na da pelo De-
cre to-Lei nº 911/69, que ape nas visa re for çar ga ran ti -
as de um dos con tra tan tes.

Tra tan do-se de par te do De cre to-Lei nº 911/69
que se afi gu ra ver da de i ra aber ra ção ju rí di ca a es ta -
be le cer ga ran ti as de ma si a das a um dos con tra tan tes
cabe ao Le gis la ti vo cor ri gir.

O cons tran gi men to da pri são, es ta be le ci da pelo
ar ti go 1.287 do Có di go Ci vil e ma ne ja do pe los ar ti gos
901/906 do Có di go de Pro ces so Ci vil não se co a du na
com a na tu re za mer can til e fi nan ce i ra da ope ra ção de
cré di to con tra ta da en tre o cre dor fi du ciá rio e o de ve -
dor fi du ci an te.

O ris co con tra tu al é ine ren te ao ne gó cio e não
pode ser ga ran ti do com o cer ce a men to da li ber da de
fí si ca do con su mi dor ou fe rin do di re i to cons ti tu ci o nal,
pos to que as sim não es ta be le ce a cons ti tu i ção.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 4.728, DE 14 DE JULHO DE 1965

Dis ci pli na o mer ca do de ca pi ta is e
es ta be le ce me di das para o seu de sen vol -
vi men to.

...........................................................................

SEÇÃO XIV
Ali e na ção Fi du ciá ria em Ga ran tia

Art. 66 A ali e na ção fi du ciá ria em ga ran tia trans-
fe re ao cre dor o do mí nio re so lú vel e a pos se in di re ta
da co i sa mó vel ali e na da, in de pen den te men te da tra-
di ção efe ti va do bem, tor nan do-se o ali e nan te ou de-
ve dor em pos su i dor di re to e de po si tá rio com to das as
res pon sa bi li da des e en car gos  que lhe in cum bem de
acor do com a Lei ci vil e pe nal.

Arti go com re da ção de ter mi na da pelo De cre -
to-Lei nº 911, de 1º de ou tu bro
de 1969.
....................................................................................
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 911,
DE 1º DE OUTUBRO DE 1969

Alte ra a re da ção do ar ti go 66 da Lei
nº 4.728, de 14 de ju lho de 1965, es ta be le -
ce nor mas de pro ces so so bre ali e na ção
fi du ciá ria, e dá ou tras pro vi dên ci as.

...........................................................................
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Art. 4º Se o bem ali e na do fi du ci a ri a men te não
for en con tra do ou não se achar na pos se do de ve dor,
o cre dor po de rá re que rer a con ver são do pe di do de
bus ca e apre en são, nos mes mos au tos, em ação de
de pó si to, na for ma pre vis ta no Ca pí tu lo II, do Tí tu lo I,
do Li vro IV, do Có di go de Pro ces so Ci vil.

* Arti go com re da ção de ter mi na da pela Lei nº
6.071, de 3 de ju lho de 1974.
....................................................................................
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 27, DE 2002
(Nº 1.432/99, na Casa de Ori gem)

Insti tui o 12 de agos to como Dia Na-
ci o nal da Ju ven tu de.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica ins ti tu í do o Dia Na ci o nal da Ju ven tu -

de, a ser ce le bra do em todo o ter ri tó rio bra si le i ro, anu-
al men te, no dia 12 de agos to.

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu-
bli ca ção.

PROJETO DE LEI Nº 1.432, DE 1999

Insti tui o 12 de agos to como Dia Na-
ci o nal da Ju ven tu de.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica ins ti tu í do o Dia Na ci o nal da Ju ven tu -

de, a ser ce le bra do em todo o ter ri tó rio, no dia 12 de
agos to.

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu-
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Vi ve mos num mun do de jo vens. E os jo vens de
hoje se rão os pais, tra ba lha do res, pro fis si o na is li be ra -
is, lí de res e di ri gen tes de ama nhã.

A ju ven tu de, por tan to, deve ser um dos al vos
prin ci pa is dos es for ços das na ções no sen ti do de pro-
mo ver a hu ma ni da de como um todo. Aci ma de tudo, a
ju ven tu de pre ci sa ser pro te gi da, com ur gên cia, das
ame a ças que pa i ram so bre ela – mar gi na li za ção so ci -
al, de sem pre go, fal ta de aces so à edu ca ção, do en -
ças, guer ras, abu so de dro gas e ou tros tó xi cos, pros ti -
tu i ção, e as sim por di an te.

Esses não são ma les que afe tam ex clu si va men -
te a ju ven tu de. Mas é nes se con tin gen te da po pu la -
ção hu ma na, si tu a do en tre a in fân cia e a ida de adul ta, 

que eles se fa zem sen tir com mais in ten si da de e
abran gên cia.

Ao re co nhe cer isso, a De cla ra ção de Lis boa so-
bre Po lí ti cas e Pro gra mas de Ju ven tu de, das Na ções
Uni das, apro va da so le ne men te em Lis boa, Por tu gal,
no dia 12 de agos to de 1998, tra ça uma es tra té gia de
atu a ção que bus ca cor ri gir e pre ve nir to dos os pro ble -
mas e ma ze las que per tur bam os jo vens, des vi an -
do-os da tra je tó ria da pro mo ção hu ma na e da re a li za -
ção.

A Car ta de Lis boa abre, as sim, um novo ca mi -
nho para a ju ven tu de mun di al, rumo para a su pe ra ção 
do que hoje a afli ge, como para a con cre ti za ção dos
seus ide a is mais ele va dos, no pre sen te e no fu tu ro.
Daí os pon tos de com pro mis so do do cu men to: po lí ti -
ca na ci o nal de ju ven tu de, par ti ci pa ção, de sen vol vi -
men to, paz, edu ca ção, em pre go, sa ú de, e abu so de
dro gas e ou tras subs tân ci as.

Para re a li zar, na prá ti ca, a Car ta de Lis boa, há
que se em pre en der uma fir me re fle xão so bre ela, per-
me a da pelo de ba te cons tru ti vo, com vis tas à cri a ção
e con cre ti za ção de pro pos tas de atu a ção po lí ti ca so-
bre to dos os seus pon tos, no âm bi to de cada Esta-
do-Mem bro das Na ções Uni das.

Para tan to, nada me lhor do que uma ce le bra ção
anu al, como pro pos ta por este Pro je to de Lei, ao ins ti -
tu ir o 12 de agos to como Dia Na ci o nal da Ju ven tu de.

Estou cer ta de que meus ilus tres pa res nes ta
Casa se rão sen sí ve is à pro pos ta ora apre sen ta da,
tan to pelo pro pó si to da ini ci a ti va le gis la ti va, como
pela sua mag ni tu de e al can ce, e que, por isso, não
pou pa rão es for ços no sen ti do de apro vá-la de ime di a -
to.

Sala das Ses sões, 10 de agos to de 1999. – De-
pu ta da Alci o ne Athay de.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2002
(Nº 1.219/99, na Casa de Ori gem.)

Dis põe so bre a cri a ção do Dia Na ci o -
nal do Con su mi dor.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica ins ti tu í do o Dia Na ci o nal do Con su -

mi dor, que será co me mo ra do, anu al men te, no dia 15
de mar ço.

Art. 2º Os ór gãos fe de ra is, es ta du a is e mu ni ci -
pa is de de fe sa do con su mi dor, pro mo ve rão fes ti vi da -
des, de ba tes, pa les tras e ou tros even tos, com vis tas
em di fun dir os Di re i tos do Con so mi dor.
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Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu-
bli ca ção.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 1.219 DE 1999

Dis põe so bre a cri a ção do Dia Na ci o -
nal do Con su mi dor.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica ins ti tu í do o Dia Na ci o nal do Con su -

mi dor, que será co me mo ra do, anu al men te, no dia 15
de mar ço.

Art 2º Os Orgãos fe de ra is, es ta du a is e mu ni ci -
pa is de de fe sa do con su mi dor, pro mo ve rão fes ti vi da -
des, de ba tes, pa les tras e ou tros even tos, com vis tas a
di fun dir os Di re i tos do Con su mi dor.

Art. 3º O Mi nis té rio da Jus ti ça e in te ri or, atra vés
do De par ta men to de Pro te ção e De fe sa do Con su mi -
dor – DPDC, co or de na rá a atu a ção dos Pro cons fo-
men tan do pro mo ções jun to a em pre sas e en ti da des
pú bli cas e pri va das.

Art 4º Esta lei en tra rá em vi gor na data de sua
pu bli ca ção, re vo ga das as dis po si ções em con trá rio.

Jus ti fi ca ção

O Có di go de De fe sa do Con su mi dor – Lei nº
8.078/90, co me çou a vi go rar no dia 15 de mar ço de
1991. De lá para cá é in du bi tá vel que, com a vi gên cia
des sa lei é in cal cu lá vel o pro gres so que vem ocor ren -
do nas re la ções de con su mo. Ante ri or men te a vi gên -
cia do Có di go pre va le cia a von ta de do for ne ce dor.

Pre o cu pa-nos, ago ra, o apri mo ra men to des sa
re la ção de con su mo. A eco no mia de mer ca do é mu i to
di nâ mi ca e a so ci e da de deve es tar cons tan te men te
pre pa ra da e aten ta.

Os Orgãos pú bli cos de de fe sa do con su mi dor,
os Pro cons são na tu ral men te de quan ti da de e atu a -
ções li mi ta das. Num país de di men sões con ti nen ta is
e com vin te mi lhões de ha bi tan tes, con su mi do res em
po ten ci al, é des ne ces sá rio di zer que o es ta do não
pro te ge a to dos. É ver da de que a ci da da nia pres su -
põe di re i tos, po rém não bas ta tê-los, há que de fen -
dê-los. Nin guem é me lhor que o pró prio ci da dão.

E como re sol ver a ques tão? A sa í da é a cons ci -
en ti za ção, a ori en ta ção...

A cri a ção do dia do Con su mi dor, vem pre en cher a
la cu na que o Esta do não pode su prir. Os Orgãos de De-
fe sa do Con su mi dor, no ta da men te os Pro cons, se jam
eles es ta du a is ou mu ni ci pa is, hoje tão la bo ri o sos, isto
te mos acom pa nha do, por cer to se de sim cu bi rão mu i to
bem das ta re fas pre vis tas no Pro je to de Lei em tela.

Por tan to, não vis lum bra mos dú vi das de que
este é mais um im por tan te pas so para o apri mo ra -

men to das re la ções de con su mo e per ma nen te equi lí -
brio nes ta re la ção. pre pa ran do, in clu si ve, as fu tu ras
ge ra ções de con su mi do res.

Sala das Ses sões, de  de 199  – De pu ta do, Ié-
dio Rosa.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 29, DE 2002

(nº 1.014/99, na Casa de Ori gem)

Esta be le ce ao Po der Exe cu ti vo a
obri ga to ri e da de de en vi ar for mal men te
ao Con gres so Na ci o nal os Pro gra mas de
Me tas Infla ci o ná ri as e de Empre go.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O Po der Exe cu ti vo Fe de ral en vi a rá às

duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal, na mes ma data
do en vio do pro je to de lei or ça men tá ria anu al da
União, do cu men to de con tex tu a li za ção ma cro e co nô -
mi ca do País, con ten do os com pro mis sos go ver na -
men ta is de me tas in fla ci o ná ri as e de em pre go.

Art. 2º Os Mi nis tros do De sen vol vi men to, Indús-
tria e Co mér cio e da Fa zen da, em do cu men to con jun -
to, en vi a rão ao Pre si den te da Re pú bli ca e aos Pre si -
den tes das duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal re la -
tó rio tri mes tral so bre o de sem pe nho da eco no mia no
que con cer ne às me tas in fla ci o ná ri as e de em pre go.

Pa rá gra fo úni co. A data do en vio do re la tó rio de
que tra ta o ca put des te ar ti go co in ci di rá com a do en-
vio do re la tó rio a que se re fe re o in ci so I do art. 7º da
Lei nº 9.069, de 29 de ju nho de 1995.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu-
bli ca ção.

PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 1.014, DE 1999

Esta be le ce ao Po der Exe cu ti vo a
obri ga to ri e da de de en vi ar for mal men te
ao Con gres so Na ci o nal os Pro gra mas de
Me tas Infla ci o ná ri as e de Empre go.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O Po der Exe cu ti vo Fe de ral en vi a rá às

duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal, na mes ma data
do en vio do pro je to de lei or ça men tá ria anu al da
União, do cu men to de con tex tu a li za ção ma cro e co nô -
mi ca do País, con ten do os com pro mis sos go ver na -
men ta is de me tas in fla ci o ná ri as e de em pre go.

Atr. 2º Os Mi nis tros do De sen vol vi men to, Indús-
tria e Co mér cio e da Fa zen da, em do cu men to con jun -
to, en vi a rão ao Pre si den te da Re pú bli ca e aos Pre si -
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den tes das duas Ca sas do Con gres so Na ci o nal re la -
tó rio tri mes tral so bre o de sem pe nho da eco no mia no
que con cer ne as me tas in fla ci o ná ri as e de em pre go.

Pa rá gra fo Úni co. A data do en vio do re la tó rio de
que tra ta o ca put des te ar ti go co in ci di rá com a do en-
vio do re la tó rio a que se re fe re o in ci so I do art. 7º da
Lei nº 9.069, de 29 de ju nho de 1995.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data da sua pu-
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

As au to ri da des eco nô mi cas do País vem anun-
ci an do, por meio da mí dia, e em con fe rên ci as e au-
diên ci as pú bli cas que, a par tir de ju nho do cor ren te
ano, im ple men ta rão um pro gra ma de me tas in fla ci o -
ná ri as, co nhe ci do no jar gão es pe ci a li za do como “in-
fla ti on tar ge ting”. Tal pro gra ma pre ten de se guir a ex-
pe riên cia su pos ta men te bem su ce di da em vá ri os pa í -
ses, como a Ingla ter ra, Su é cia, Ca na dá, Espa nha,
en tre ou tros. A van ta gem vis lum bra da por nos sas au-
to ri da des é a de que o pro gra ma de me tas in fla ci o ná -
ri as per mi te ma i or mar gem de ma no bra para o Ban co
Cen tral ope rar a sua po lí ti ca mo ne tá ria: en quan to a
in fla ção es ti ver con ti da den tro das me tas pre es ta be -
le ci das, o BC per mi te a flu tu a ção da taxa de câm bio,
fa vo re cen do o de clí nio con tí nuo das ta xas de ju ros.

Já sur gem crí ti cas so bre a efi cá cia des sa pro-
pos ta.

O go ver no, po rém, ao que cons ta, está de ter mi -
na do a im ple men tá-la.

Te mos um du plo pro pó si to com o pre sen te pro-
je to de lei:

1) sub me ter a exe cu ção do Pro gra ma de Me tas
Infla ci o ná ri as anun ci a do pelo go ver no ao con tro le do
Con gres so Na ci o nal;

2) acres cen tar ao Pro gra ma de Me tas Infla ci o -
ná ri as a obri ga to ri e da de de o Po der Exe cu ti vo as su -
mir tam bém com pro mis so com Me tas de Empre go
(“em ploy ment tar ge ting"); nes te par ti cu lar, nos sa pre-
o cu pa ção é to mar im pe ra ti vo no dis cur so e na prá ti ca
ofi ci al a idéia de que a ques tão do em pre go te nha es-
ta tu to tão re le van te quan to o do com ba te à in fla ção.

Di an te da enor me dí vi da so ci al do País, per se -
guir com per se ve ran ça, no âm bi to da equa ção ma cro -
e co nô mi ca, o bi nô mio in fla ção ba i xa-mais em pre gos
tem que ser um com pro mis so inar re dá vel das au to ri -
da des eco nô mi cas e se cons ti tui na ati tu de cor re ta a
ser ado ta da para su pe rar o fal so di le ma en tre es ta bi li -
da de mo ne tá ria e cres ci men to eco nô mi co, ob je to de
in ten so de ba te re cen te en tre os as sim cha ma dos
“mo ne ta ris tas” e “de sen vol vi men tis tas”.

Em au diên cia pú bli ca re a li za da no dia 25-3-99
na Co mis são de Eco no mia, Indús tria e Co mér cio em
con jun to com ou tras co mis sões, o Mi nis tro Pe dro Ma-
lan, ao ser in qui ri do pelo au tor des te pro je to de lei so-
bre a per ti nên cia e a vi a bi li da de de o go ver no ado tar
me tas de em pre go, as sim se pro nun ci ou: “O De pu ta -
do José Ma cha do le van tou uma ques tão de fun da -
men tal im por tân cia... a idéia do de pu ta do não é ruim.
Qu al quer eco no mia, qual quer go ver no faz a sua es ti -
ma ti va quan to à evo lu ção pla u sí vel, ra zoá vel do em-
pre go ou de sem pre go, com pa tí vel com os ou tros pa-
râ me tros do sis te ma. Acho que a su ges tão é bem-vin-
da e tal vez de ves se cons tar, por exem plo, de al guns
do cu men tos do Go ver no que tra tam de apre sen tar o
con tex to ma cro e co nô mi co ge ral. A su ges tão está
dada... achei a su ges tão ex tre ma men te cons tru ti va, e
va mos tra ba lhar nes sa di re ção” (no tas ta qui grá fi cas,
págs. 89 e 90).

Como se vê, a pre sen te pro po si ção não é des-
pro po si ta da, mo ti vo pelo qual so li ci to dos No bres Pa-
res a sua apro va ção.

Sala das Ses sões, 26 de maio de 1999.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.069, DE 29 DE JUNHO DE 1995

Dis põe so bre o Pla no Real, o Sis te -
ma Mo ne tá rio Na ci o nal, Esta be le ce As
Re gras e Con di ções de Emis são do Real
e os Cri té ri os Para Con ver são das Obri-
ga ções Para o Real, e dá ou tras pro vi dên -
ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca:
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e

eu san ci o no a se guin te lei:

....................................................................................

CAPÍTULO II
Da Au to ri da de Mo ne tá ria

....................................................................................
Art. 7º O Pre si den te do Ban co Cen tral do Bra sil

en vi a rá, atra vés do Mi nis tro da Fa zen da, ao Pre si den -
te da Re pú bli ca, e aos Pre si den tes das duas Ca sas
do Con gres so Na ci o nal:

I – re la tó rio tri mes tral so bre a exe cu ção da pro-
gra ma ção mo ne tá ria.

II – de mons tra ti vo men sal das emis sões de
Real, as ra zões de las de ter mi nan tes e a po si ção das
re ser vas in ter na ci o na is a elas vin cu la das.
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Art. 8º O Con se lho Mo ne tá rio Na ci o nal, cri a do
pela Lei nº 4.595, de 31 de de zem bro de 1964, pas sa
a ser in te gra do pe los se guin tes mem bros:
....................................................................................
....................................................................................

(Às Co mis sões de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia e de Assun tos Eco nô mi cos.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 30, DE 2002
(Nº 3.994/97, na Casa de ori gem)

Dis põe so bre a re ser va de va gas
nas cre ches pú bli cas para cri an ças por-
ta do ras de de fi ciên cia e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O Po der Pú bli co re ser va rá dez por cen to

das va gas exis ten tes nas cre ches pú bli cas do País
para as cri an ças por ta do ras de de fi ciên cia.

Pa rá gra fo úni co. A dis tri bu i ção das va gas
dar-se-á de modo que haja aten di men to em to das as
cre ches.

Art. 2º O aten di men to des sas cri an ças será fe i to 
por ser vi do res pú bli cos es pe ci a li za dos, ou que re ce -
be ram tre i na men to me di an te con vê nio de en ti da de,
ins ti tu i ção ou pro fis si o na is ha bi li ta dos.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 3.994, DE 1997

Dis põe so bre a re ser va de va gas
nas cre ches pú bli cas para cri an ças por-
ta do ras de de fi ciên cia fí si cas e men ta is e
dá ou tras pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O Po der Pú bli co re ser va ra 10% das va-

gas exis ten tes nas cre ches pú bli cas do País para as
cri an ças por ta do ras de de fi ciên cia fí si ca e men tal.

Pa ra gra fo úni co. A dis tri bu i ção das va gas
dar-se-á de modo que haja aten di men to em to das as
cre ches.

Art. 2º O aten di men to des sas cri an ças será fe i to 
por ser vi do res pú bli cos es pe ci a li za dos, ou que re ce -
be ram tre i na men to me di an te con vê nio de en ti da de,
ins ti tu i ção ou pro fis si o nal ple na men te ha bi li ta do.

Art. 3º Esta lei en tra rá em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Art. 4º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.

Jus ti fi ca ção

A pes soa por ta do ra de de fi ciên cia fí si ca e men-
tal, so fre dis cri mi na ção sob as mais va ri a das for mas,
sen do que ve ri fi ca mos que a mes ma ori gi na-se des-
de a mais ten ra ida de, acom pa nhan do todo o seu de-
sen vol vi men to psí qui co-so ci al.

A prin ci pal ori gem do pro ces so dis cri mi na tó rio,
está na edu ca ção e na fal ta de in for ma ção da so ci e -
da de em ge ral, bem como na mais com ple ta fal ta de
con ví vio so ci al dos seg men tos. Esta pro pos ta, tem
como fi na li da de pro por ci o nar um aten di men to ade-
qua do as cri an ças por ta do ras de de fi ciên cia den tro
de mil pro ces so de in te gra ção e so ci a li za ção. Tam-
bém pos si bi li ta re mos que as cri an ças con si de ra das
nor ma is te nham con ta to mais pró xi mo com as cri an -
ças de fi ci en tes e de i xem de lado os pre con ce i tos, tão
na tu ra is aos que são sur pre en di dos com esta si tu a -
ção. A exe cu ção de me i os de que a pes soa por ta do ra
de de fi ciên cia exer ça sua ci da da nia na ín te gra, deve
co me çar des de sua in fân cia. Com a cer te za de que
esta pro pos ta será aco lhi da por esta Casa. an te ci pa -
mos agra de ci men tos.

Sala das Ses sões, 10 de de zem bro de 1997. –
Enio Bac ci, De pu ta do Fe de ral.

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 31, DE 2002
(Nº 3.353/2000, na Casa de ori gem)

Dis põe so bre a re ser va na di vul ga -
ção das ano ta ções de pron tuá ri os de
pes so as in di ci a das ou pro ces sa das, nas
hi pó te ses que men ci o na.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º As in for ma ções cons tan tes em pron tuá ri -

os de pes so as que te nham sido in di ci a das em in qué -
ri to po li ci al, ar qui va do a pe di do do Mi nis té rio Pú bli co,
ou cujo pro ces so pe nal te nha sido con clu í do com a
ab sol vi ção, ou com a ex tin ção da pu ni bi li da de em ra-
zão da pres cri ção da pre ten são pu ni ti va, ou mes mo
que te nham sido con de na das à pena de mul ta, te rão
ca rá ter re ser va do e so men te po de rão ser aces sa das
me di an te au to ri za ção ju di ci al.

Pa rá gra fo úni co. Nos ca sos de ar qui va men to re-
que ri do pelo Mi nis té rio Pú bli co e de ab sol vi ção, os
da dos ano ta dos se rão con si de ra dos ine xis ten tes a
par tir do trân si to em jul ga do para o Mi nis té rio Pú bli co, 
sal vo, nes te úl ti mo caso, quan do for co mi na da me di -
da de se gu ran ça.
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Art. 2º O des res pe i to ao dis pos to nes ta lei ca-
rac te ri za abu so de au to ri da de nos ter mos da Lei nº
4.898, de 9 de de zem bro de 1965.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu-
bli ca ção.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 3.353, DE 2000

Dis põe so bre a re ser va na di vul ga -
ção das ano ta ções de pron tuá ri os de
pes so as in di ci a das ou pro ces sa das, nas
hi pó te ses que men ci o na.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º As in for ma ções cons tan tes em pron tuá ri -

os de pes so as que te nham sido in di ci a das em in qué -
ri to po li ci al, ar qui va do a pe di do do Mi nis té rio Pú bli co,
ou cujo pro ces so pe nal te nha sido con clu í do com a
ab sol vi ção, ou com a ex tin ção da pu ni bi li da de em ra-
zão da pres cri ção da pre ten são pu ni ti va, ou mes mo
que te nham sido con de na das à pena de mul ta, te rão
ca rá ter re ser va do e so men te po de rão ser aces sa das
me di an te au to ri za ção ju di ci al.

§ 1º Nos ca sos de ar qui va men to re que ri do pelo
Mi nis té rio Pú bli co e de ab sol vi ção, os da dos ano ta -
dos se rão con si de ra dos ine xis ten tes a par tir do trân-
si to em jul ga do para o Mi nis té rio Pú bli co, sal vo, nes te
úl ti mo caso, quan do for co mi na da me di da de se gu -
ran ça.

Art. 2º O des res pe i to ao an te ri or men te es ta be -
le ci do ca rac te ri za abu so de au to ri da de nos ter mos da
Lei nº 4.898, de 9 de de zem bro de 1965.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu-
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A pre sen te pro po si ção é mo ti va da a par tir de al-
gu mas su ges tões en ca mi nha das pelo ilus tre ad vo ga -
do Antô nio Ro ber to Bar bo sa, que per ce beu que em
cer tas si tu a ções mes mo aque les que nada de vem à
Jus ti ça fi cam su je i tos a cons tran gi men tos quan do
são le van ta dos, de ma ne i ra ir res pon sá vel, da dos so-
bre o seu pas sa do sem a de vi da jus ti fi ca ti va le gal.

Assim nos ca sos de ar qui va men to re que ri do
pelo pró prio Mi nis té rio Pú bli co e a ab sol vi ção (ex ce to
quan do, ape sar des ta, há co mi na ção de Me di da de
Se gu ran ça), não se jus ti fi ca que o re gis tro con ti nue
exis tin do como a per tur bar a paz da que le que tem o
di re i to de con ti nu ar a sua vida nor mal men te, na ple ni -
tu de de sua ci da da nia.

A re ser va dos re gis tros, a pro pó si to, já vem pre vis -
ta na le gis la ção em al gu mas si tu a ções, como no caso
da con ces são de sur sis (art. 163, § 2º da Lei nº 7.210,

de 11-7-84), de cum pri men to e ex tin ção da pena (art.
202 do mes mo es ta tu to), além da pos sí vel so li ci ta ção
da re a bi li ta ção (arts. 93 a 95 do Có di go Pe nal).

Nes se in tu i to, so li ci to o apo io dos meus pa res.
Sala das Ses sões, 28 de ju nho de 2000. – De pu -

ta do José Ro ber to Ba to chio.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 4.898, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1965

Re gu la o di re i to de re pre sen ta ção e
o pro ces so de res pon sa bi li da de ad mi nis -
tra ti va ci vil e pe nal, nos ca sos de abu so
de au to ri da de.

Art. 1º O di re i to de re pre sen ta ção e o pro ces so
de res pon sa bi li da de ad mi nis tra ti va ci vil e pe nal, con-
tra as au to ri da des que, no exer cí cio de suas fun ções,
co me te rem abu sos, são re gu la dos pela pre sen te lei.

Art. 2º O di re i to de re pre sen ta ção será exer ci do
por meio de pe ti ção:

a) di ri gi da à au to ri da de su pe ri or que ti ver com-
pe tên cia le gal para apli car, à au to ri da de ci vil ou mi li tar 
cul pa da, a res pec ti va san ção:

b) di ri gi da ao ór gão do Mi nis té rio Pú bli co que ti-
ver com pe tên cia para ini ci ar pro ces so-cri me con tra a
au to ri da de cul pa da.

Pa rá gra fo úni co. A re pre sen ta ção será fe i ta em
duas vias e con te rá a ex po si ção do fato cons ti tu ti vo
do abu so de au to ri da de, com to das as suas cir cuns -
tân ci as, a qua li fi ca ção do acu sa do e o rol de tes te -
mu nhas, no má xi mo de três, se as hou ver.
....................................................................................
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 32, DE 2002

(nº 4.326/2002, na Casa de ori gem)

Con fe re ao Go ver na dor Má rio Co vas 
a de sig na ção de “Pa tro no do Tu ris mo
Na ci o nal.”

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É con fe ri da ao Go ver na dor Má rio Co vas

a de sig na ção de “Pa tro no do Tu ris mo Na ci o nal.”
Art. 2º É au to ri za da a re mis são ao epí te to de

que tra ta o art. 1º, em se gui da ao nome do Go ver na -
dor Má rio Co vas, no tex to de to das as pu bli ca ções ofi-
ci a is que a ele se re fi ram.
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Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu-
bli ca ção.

PROJETO DE LEI ORIGINAL Nº 4.326, DE 2001

Con fe re ao Go ver na dor Má rio Co vas 
a de sig na ção de “Pa tro no do Tu ris mo
Na ci o nal.”

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Esta lei con fe re ao Go ver na dor Má rio
Co vas a de sig na ção de “Pa tro no do Tu ris mo Na ci o -
nal.”

Art 2º É con fe ri da ao Go ver na dor Má rio Co vas
a de sig na ção de “Pa tro no do Tu ris mo Na ci o nal.”

Art. 3º É au to ri za da a re mis são ao epí te to de
que tra ta o ar ti go an te ri or, em se gui da ao nome do
Go ver na dor Má rio Co vas, no tex to de to das as pu bli -
ca ções ofi ci a is que a ele se re fi ram.

Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

Toda a Na ção co mo veu-se ante o pre co ce de-
sa pa re ci men to do Go ver na dor Má rio Co vas. As mul-
ti dões que acom pa nha ram seu fé re tro pe las ruas de
São Pa u lo e de San tos de ram o tes te mu nho da ad-
mi ra ção do povo bra si le i ro pela sua fi gu ra, exem plo
ím par de hon ra dez, éti ca e bra vu ra ante as vi cis si tu -
des pes so a is e po lí ti cas.

Me nos co nhe ci da, po rém, foi, a de di ca ção do
Go ver na dor Má rio Co vas à ca u sa do tu ris mo. Como
par te de seu com pe ten te tra ba lho à fren te do Esta do
de São Pa u lo, S. Exª es te ve sem pre aten to à im por -
tân cia do tu ris mo para o de sen vol vi men to eco nô mi co 
e so ci al do País e para o au men to do bem-es tar do
povo que tan to res pe i tou. Sua atu a ção nes se cam po
não se li mi tou ao dia-a-dia das ta re fas ad mi nis tra ti -
vas, mas in clu iu seu hon ro so com pa re ci men to a im-
por tan tes en con tros do se tor, como o 1º Con gres so
da Ati vi da de Tu rís ti ca, re a li za do ao fi nal de 1999, de
cu jos de ba tes re sul tou a ela bo ra ção da Car ta de
Go iás.

Cre mos ser in te i ra men te me re ci da, por tan to, a
ho me na gem que lhe pres ta mos com a con ces são
do tí tu lo de “Pa tro no do Tu ris mo Na ci o nal.” Por es tes 
mo ti vos, con ta mos com o apo io de nos sos Pa res
con gres sis tas para a apro va ção des ta pro pos ta.

Sala das Ses sões,  de   de 2001. – De pu ta da
Nair Xa vi er Lobo.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 78, DE 2002

(Nº 1.023/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Ipo-
ra en se de Co mu ni ca ção – ASSI COM a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ipo rá, Esta do de Go iás.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 435, de 3 de agos to de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Ipo ra en se de Co mu ni ca ção – ASSICOM
a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da -
de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Ipo rá, Esta do de Go iás.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 1.438, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub-
me to a apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex-
clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con for me os se guin tes atos e en ti da des.

1 – Por ta ria nº 378, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ja bu ti ca bal de Hi dro lân dia
na ci da de de Hi dro lân dia – GO.

2 – Por ta ria nº 381, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral de Três Fron te i ras “ACTF”, na ci-
da de de Três Fron te i ras – SP.

3 – Por ta ria nº 385, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Rá dio Cul tu ral Cu ru min,
na ci da de de Po ti ren da ba – SP.

4 – Por ta ria nº 388, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção e Rá dio Co mu ni tá ria Su per, na ci da de de
So ro ca ba – SP.

5 – Por ta ria nº 395, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral de San to Antô nio do Pi nhal, na
ci da de de San to Antô nio de Pi nhal – SP.

6 – Por ta ria nº 402, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Cul tu -
ral e Artís ti co de Cor bé lia, na ci da de de Cor bé lia –
PR.

7 – Por ta ria nº 407, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção dos Ami gos de Sá ti ro
Dias – BA.
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8 – Por ta ria nº 409, de 31 de ju lho de 2000 –
Fun da ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria Rio Novo, na ci da de 
de Pa u li no Ne ves – MA.

9 – Por ta ria nº 427, de 3 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Ta i o en se de Cul tu ra Ra di o di fu são Co mu -
ni tá ria na ci da de de Taio – SC.

10 – Por ta ria nº 429, de 3 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Rá dio Li vre, na ci-
da de de Ipi au – BA.

11 – Por ta ria nº 430, de 3 de agos to de 2000 –
ACIEC – Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ibi cu i en se Pa dre
Eu gê nio Ciz ma sia, na ci da de de Ibi cuí – BA;

12 – Por ta ria nº 432, de 3 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria da Co mu ni ca ção e Cul tu ra
de Apo di-RN (ACAPORN), na ci da de de Apo di – RN;

13 – Por ta ria nº 433, de 3 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Li ber da de Acre u nen se, na
ci da de Acre u na – GO; e

14 – Por ta ria nº 435, de 3 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Ipo ra en se de Co mu ni ca ção – ASSICOM,
na ci da de de Ipo rá – GO.

Bra sí lia, de ou tu bro de 2000. – Fer nan do Hen-
ri que Car do so.

EM nº 399/MC

Bra sí lia, 25 de se tem bro de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia por ta ria de ou-

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para
que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção Ipo ra en se de
Co mu ni ca ção – ASSICOM com sede na ci da de de
Ipo rá, Esta do de Go iás, ex plo re o ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca put do
art. 223 da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe-
ve re i ro de 1998.

2. Re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da
co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de
da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são de
ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men -
ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti -
va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações per-
mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to com a
co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so edu ca ci o -
nal, so ci al e cul tu ral, mas, tam bém, ser vem de elo à in-
te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os seg-
men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses 
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da cons ta tan -

do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53670.000624/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu ci -
o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 435, DE 3 DE AGOSTO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
arts. 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53670.000624/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Ipo ra en se de Co-
mu ni ca ção – ASSICOM, com sede na Rua Pre si den -
te Ken nedy nº 140, Ba ir ro Cen tro na ci da de de Ipo rá,
Esta do de Go iás, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria pelo pra zo de três anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com la ti tu de em 16°26’13"S e lon gi tu de em
51°06’55"W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da -
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me-
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra -
ção.

Art. 5º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

Ata da Assem bléia Ge ral Extra or di ná ria da
Asso ci a ção Ipo ra en se de Co mu ni ca ção –
ASSICOM, re a li za da no dia 31 de mar ço de 1999 no
ple ná rio da Câ ma ra de Ve re a do res de Ipo rá. O Sr.
Pre si den te Val de ci Pe re i ra Bor ges, dá iní cio aos tra-
ba lhos as 20h, ve ri fi can do a pre sen ça de trin ta (30)
as so ci a dos, mais de um ter ço (1/3), quó rum ga ran ti do 
pelo pa rá gra fo 5º do ar ti go 9º do es ta tu to da Assi com.
Faz-se a le i tu ra do edi tal de con vo ca ção para a re fe ri -
da as sem bléia ge ral ex tra or diá ria, que foi am pla men -
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te di vul ga do, in clu si ve, pu bli ca do no jor nal da Se gun -
da, ten do como pon toS de pa u ta: ele i ção da di re to ria
exe cu ti va e con se lho fis cal; ho mo lo ga ção do con se -
lho co mu ni tá ria e ele i ção da di re to ria do con se lho de
fun da do res. O Sr. Pre si den te pro põe que se jam apon-
ta dos no mes para pre en chi men to dos car gos. De po is
de dis cus são so bre os ob je ti vos da nova di re to ria, e
pro pos tas no mes para os car gos, fica as sim apro va da 
a com po si ção da nova di re to ria exe cu ti va e con se lho
fis cal da Asso ci a ção Ipo ra en se de Co mu ni ca ção –
ASSICOM: di re to ria exe cu ti va – pre si den te: Val de ci
Pe re i ra Bor ges; vice-pre si den te: Ma u ro Les lie Alu fes
Ma ri a no; se cre tá ria-ge ral: Day se Lucy Sil va Vi le la;
2º-se cre tá rio: Si las Alves Di niz; lº te sou re i ro: Jo nas
Lima Di niz; 2º te sou re i ro: Nil ton San tos Qu i ni no; di re -
to ra cul tu ral: May za Fer re i ra Ro cha; Vice-di re tor Cul-
tu ral: Wil son Alves de Oli ve i ra; di re tor de Co mu ni ca -
ção so ci al: Ata ul Alves Rosa; vice-di re tor de Com nu -
ni ca ção So ci al: Val ter Dias dos San tos; de re tor de pa-
tri mô nio: Hi ra ci no Cân di do e Sil va. Con se lho fis cal –
pre si den te: Sa u lo Pe re i ra Bor ges; se cre tá rio: Este vão 
Ba tis ta de Mo ra is; Vo ga is – João Iná cio de Oli ve i ra,
Ra i mun do  Bar bo sa Sil va e Vil ton Pe re i ra da Sil va. Em
se gui da o Sr. Pre si den te co lo ca em dis cus são o con-
se lho co mu ni tá rio que de po is de am pla dis cus são de-
ci de-se que for ma rão o con se lho co mu ni tá rio da Assi-
com as se guin tes en ti da des: Sin di ca to Ru ral de Ipo rá, 
Fun da ção de Assis tên cia ao me nor Ipo ra en se,
(FAMI); Asso ci a ção dos De fi ci en tes Fí si cos de Ipo rá
(ASDEFE); or dem dos ad vo ga dos do Bra sil (OAB)
sub se ção de Ipo rá; Asso ci a ção Co mer ci al, Indus tri al
e Agro pe cuá ria de Ipo rá (ACIAI); Sin di ca to dos
Empre ga dos no Co mér cio de Ipo rá (SECIP); Liga Ipo-
ra en se de Fu te bol (LIF); Sin di ca to dos Fun ci o ná ri os
Pú bli cos  Mu ni ci pal de Ipo rá; Insti tu to Evan gé li co So-
ci al e Edu ca ci o nal (OASIS); Asso ci a ção Se me ar de
Ipo rá (ASI); Asso ci a ção Se me ar de Ipo rá, Asso ci a ção 
dos Pro du to res Hor ti fru ti gra je i ros da Re gião de Ipo rá
(APHRI), Con se lho Mu ni ci pal dos De re i tos da cri an ça 
e do Ado les cen te (CMDCA), fica de ci di do que cada
uma des tas en ti das in di ca rá, den tro de qua ren ta cin-
co (45) dias, um mem bro seu para re pre sen tá-la no
Con se lho Co mu ni tá rio. O Sr. Pre si den te in for ma que
os só ci os fun da do res da Assim com se re u ni rão em
se pa ra do para ele i ção da sua di re to ria. Nada mais ha-
ven do a tra tar eu, Day se Lucy Sil va Vi le la, que la vrei a
pre sen te ata, as si no jun ta ta men te como pre si den te
da Assi com e as so ci a dos.

(a) Day se Lucy Sil va Vi le la
(b) Val de ci Pe re i ra Bor ges
(c) Car mo Fre i tas Cam pos
(d) Ra i mun do Bar bo sa Sil va

(a) Hi ra ci no Cân di do e Sil va
(a) Ma u ro Lés lie Alves Ma ri a no
(a) Edson da Cos ta Ata í des
(a) João Iná cio Oli ve i ra
(a) Mo i sés Ré gio Gu i ma rães
(a) Val dir Pi nhe i ro Bor ges
(a) Edio Pi nhe i ro Bor ges
(a) José Gon çal ves de Mo ra es
(a) Sid nei Va len tin Bit ten court
(a) Val te ir Dias dos San tos
(a) Fer nan do Au gus to Xa vi er da Sil va
(a) Wil son Alves de Oli ve i ra
(a) Val de ci Ja nuá rio Mar que
(a) Hel bio Car los Sar di nha
(a) Jo nas Lima Di niz
(a) Val de mar Ma cha do da Sil va
(a) Val te i des Mar que de Bri to
(a) Ja dir Oli ve i ra da Fon se ca
(a) José Ro zo nil dos San tos
(a) Si las Alves Di niz
(a) Vil ton Pe re i ra da Sil va
(a) No il do Mi guel So bri nho
(a) Ata ul Alves Rosa
(a) Re na to Car do so Cas tro

Ata da Assem bléia-Ge ral Extra or di ná ria do
Con se lho de Fun da do res da Asso ci a ção Ipo ra -
en se de Co mu ni ca ção – ASSICOM, re a li za da no
ple ná rio da Câ ma ra Mu ni ci pal de lpo rá, dia 31 de
mar ço de 1999 as 21h, Pa u ta: ele i ção da di re to ria do
Con se lho de Fun da do res. Os as so ci a dos pre sen tes
ele gem Ata ul Alves Rosa e Val de ci Pe re i ra Bor ges
para pre si den te e se cre tá rio res pec ti va men te da mesa
di re to ra da as sem bléia. Ala ul Alves Rosa Assu me a di-
re ção dos tra ba lhos, ve ri fi ca que há mais de cin qüen ta 
por cen to (50%) dos só ci os pre sen tes, por tan to há
quó rum e co lo ca em dis cus são a ele i ção da di re to ria
de po is de dis cus são acer ca das atri bu i ções es ta tu tá ri -
as dos Con se lhos de Fun da do res, são ele i tos os se-
guin tes no mes para os res pec ti vos car gos: Sid nei Va-
len tin Bit ten court, pre si den te; Fer nan do Au gus to Xa vi -
er da Sil va, vice-pre si den te; Car mo Fre i tas Cam pos,
se cre tá rio; Edson da Cos ta Ata i des e José Gon çal ves
de Mo ra es, su plen tes. O Sr. Pre si den te, Ata ul Alves
Rosa dá por en cer ra do a ass sem bléia. Não ha ven do
mais nada a tra tar eu, Val de ci Pe re i ra Bor ges, que la-
vrei a pre sen te ata e as si no jun ta men te com o pre si -
den te da as sem bléia pre sen tes:

Ata ul Alves Rosa
Val de ci Pe re i ra Bor ges
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Car mo Fre i tas Cam pos
Ma u ro Lés lie Alves Ma ri a no
Wal qui ria Bor ges Melo
Edson da Cos ta Ata í des
Day se Lucy Sil va Vi le la
Hi ra ci no Cân di do e Sil va
Fer nan do Au gus to Xa vi er da Sil va
Sid nei Va len tin Bit ten court
Val dir Pi nhe i ro Bor ges
Edio Pi nhe i ro Bor ges
José Gon çal ves de Mo ra es
Hel bio Car los Sar di nha
Si las Alves Di niz

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 79, DE 2002

(Nº 1.034/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za o Grê mio
do Pro je to Cul tu ral e Cri a ti vo Alter na ti va
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria na ci da de de Ca pi va ri, Esta do de
São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 495, de 23 de agos to de 2000, que au to ri za o
Grê mio do Pro je to Cul tu ral e Cri a ti vo Alter na ti va a
exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ca-
pi va ri, Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 1.680, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub-
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex-
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con-
for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 492, de 23 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Rá dio FM/Ban de i ran tes,
na ci da de de Ban de i ran tes – MS;

2 – Por ta ria nº 493, de 23 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral de Bál sa mo, na ci-
da de de Bál sa mo – SP;

3 – Por ta ria nº 494, de 23 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Artís ti co, Cul tu ral e
So ci al de San ta Alber ti na, na ci da de de San ta Alber ti -
na – SP;

4 – Por ta ria nº 495, de 23 de agos to de 2000 –
Grê mio do Pro je to Cul tu ral e Cri a ti vo Alter na ti va, na
ci da de de Ca pi va ri – SP;

5 – Por ta ria nº 496, de 23 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Be ne fi cen te e Cul tu ral Co mu ni tá ria Dió-
ge nes Alme i da Ce les ti no, na ci da de de São Mi guel
dos Cam pos – AL;

6 – Por ta ria nº 497, de 23 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Di vi na Pro vi dên cia de Ampa ro So ci al e
Cris tão, na ci da de de Bru ma do – BA;

7 – Por ta ria nº 498, de 23 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Enge nhe i ro Arco ver de –
ACENAVE, na ci da de de Con da do – PB;

8 – Por ta ria nº 499, de 23 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Rá dio Di fu são Ci da de
FM, na ci da de de For ta le za dos No gue i ras – MA;

9 – Por ta ria nº 500, de 23 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção dos Ami gos da Cul tu ra de Co li nas, na ci-
da de de Co li nas – MA;

10 – Por ta ria nº 501, de 23 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral e Eco ló gi ca Rios
dos Bois, na ci da de de Ani cuns – GO;

11 – Por ta ria nº 502, de 23 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cul tu ral Be ne fi cen te Viva
Voz, na ci da de de Vár zea da Roça – BA;

12 – Por ta ria nº 503, de 23 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Base do Mu ni cí pio de Ca-
ri ús – ABC, na ci da de de Ca ri ús – CE;

13 – Por ta ria nº 504, de 23 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Amar go sa, na ci da de de
Amar go sa – BA; e

14 – Por ta ria nº 505, de 23 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de Ca ta lão, 
na ci da de de Ca ta lão – GO.

Bra sí lia, 13 de no vem bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 528/MC

Bra sí lia, 19 de ou tu bro de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia por ta ria de ou-

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para
que a en ti da de de no mi na da Grê mio do Pro je to Cul tu -
ral e Cri a ti vo Alter na ti va, com sede na ci da de de Ca-
pi van, Esta do São Pa u lo, ex plo re o ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca put do
art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe-
ve re i ro de 1998.

2. Re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
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cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da
co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da
fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de
ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men ta -
ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a -
ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que en ti da des tra ba lhem em con jun to com
a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so edu ca -
ci o nal, so ci al e cul tu ral, mas, tam bém, ser vem de elo
à in te gra ções de in for ma ções be né fi cas em to dos os
seg men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses 
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da cons ta tan -
do a ine xis tên cia de óbi ce  le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53830.000651/99, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu ci -
o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 495, DE 23 AGOSTO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
arts. 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53.830.00651/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar o Grê mio do Pro je to Cul tu ral e
Cri a ti vo Alter na ti va, com sede na Rua Ba rão do Rio
Bran co, nº 1351, Ba ir ro Por to Ale gre, na ci da de de
Ca pi va ri, Esta do de São Pa u lo, a exe cu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com la ti tu de em 22°59’57s e lon gi tu de em
47°30’20"w, uti li zan do a fre qüên cia de 106,3MHZ,

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da de 
ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me ses a
con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.

Art. 5º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga. 

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 80, DE 2002

(Nº 1.043/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio
Paz no Val le FM a exe cu tar ser vi ço de ra-
di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Cam bo riú, Esta do de San ta Ca ta ri na.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 249, de 7 de ju nho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Paz no
Val le FM a exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex-
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na
ci da de de Cam bo riú, Esta do de San ta Ca ta ri na.

Art. 2º Este de cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 1.173, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do com

o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub me to à
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apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa nha da de
Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de Esta do
das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para exe cu tar, pelo
pra zo de três anos, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 219, de 31 de maio de 2000 –
Fun da ção Hos pi ta lar do Tra ba lha dor Ru ral de São
Jor ge do Ivaí, na ci da de de São Jor ge do Ivaí – PR;

2 – Por ta ria nº 246, de 7 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ba tu ri ten se de Co mu ni ca -
ção e Cul tu ra – ACBCC, na ci da de de Ba tu ri té – CE

3 – Por ta ria nº 247, de 7 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria da Estân cia, na ci-
da de de Águas de San ta Bár ba ra – SP;

4 – Por ta ria nº 248, de 7 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral União Co mu ni tá ria Zona Sul, na
ci da de São Bor ja – RS;

5 – Por ta ria nº 249, de 7 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Paz no
Val le FM, na ci da de Cam bo riú – SC;

6 – Por ta ria nº 250, de 7 de ju nho de 2000 – So-
ci e da de de Pro te ção à Cri an ça Po bre de Ara tu ba, na
ci da de de Ara tu ba – CE;

7 – Por ta ria nº 251, de 7 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção Cul tu ral e
Artís ti ca de Ja ta i zi nho, na ci da de de Ja ta i zi nho – PR;

8 – Por ta ria nº 252, de 7 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral Mun do no ven se,
na ci da de de Mun do Novo – BA;

9 – Por ta ria nº 253, de 7 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral Cris tã do Pa u lis ta, na ci da de de
Pa u lis ta – PE;

10 – Por ta ria nº 254, de 7 de ju nho de 2000 –
ACITA – Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral de Ita ra -
na, na ci da de de Ita ra na – ES;

11 – Por ta ria nº 255, de 7 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Mães de Pi ra pe mas, na ci da de de Pi ra -
pe mas – MA;

12 – Por ta ria nº 256, de 7 de ju nho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cen tro Edu ca ci o nal Lar
Cris to Rei (ACELCR), na ci da de de Bor ba – AM; e

13 – Por ta ria nº 257, de 7 de ju nho de 2000 –
ACB – Asso ci a ção Co mu ni tá ria Bra ço nor ten se, na ci-
da de de Bra ço do Nor te – SC.

Bra sí lia, 25 de agos to de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 257/MC

Bra sí lia, 28 de ju lho de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou-

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para
que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção e Mo vi men to 
Co mu ni tá rio Rá dio Paz no Val le FM, com sede na ci-
da de de Cam bo riú, Esta do de San ta Ca ta ri na, ex plo -
re o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con for -
mi da de com o ca put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a
Lei nº 9.612. de 19 de fe ve re i ro de 1998.

2. Re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da
co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da
fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de
ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men -
ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se depre en de da im por tân cia da ini ci a ti -
va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações
per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to
com a co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so
edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem de
elo a in te gra ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os
seg men tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses 
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan -
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53820.000517/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu ci -
o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 249, DE 7 DE JUNHO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
arts. 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53820.000517/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção e Mo vi men to Co-
mu ni tá rio Rá dio Paz no Val le FM com sede na Rua
Jo a quim Nu nes, nº 244, Fun dos, Sala G. Ba ir ro Cen-
tro, na ci da de Cam bo riú, Esta do de San ta Ca ta ri na, a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo
pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com la ti tu de em 27º01’34"S e lon gi tu de em
48º38’50"W, uti li zan do a fre qüên cia de 105,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da -
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço pra zo de seis me ses
a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.

Art. 5º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 81, DE 2002

(Nº 1.046/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção de Co mu ni ca ção dos Ami gos de
Sá ti ro Dias a exe cu tar ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Sá ti ro
Dias, Esta do da Ba hia.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 407, de 31 de ju lho de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção dos Ami gos de Sá ti ro
Dias a exe cu ta, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi -
da de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Sá ti ro Dias, Esta do da Ba hia.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 1.438 DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub-
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex-
clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 378, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ja bu ti ca bal de Hi dro lân dia,
na ci da de de Hi dro lân dia – GO;

2 – Por ta ria nº 381, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral de Três Fron te i ras “ACTF”, na ci-
da de de Três Fron te i ras – SP;
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3 – Por ta ria nº 385, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Rá dio Cul tu ral Cu ru min,
na ci da de de Po ti ren da ba – SP;

4 – Por ta ria nº 388, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção e Rá dio Co mu ni tá ria Su per, na ci da de de
So ro ca ba – SP;

5 – Por ta ria nº 395, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral de San to Antô nio do Pi nhal, na
ci da de de San to Antô nio do Pi nhal – SP;

6 – Por ta ria nº 402, de 31 de ju lho de 2000 – Asso-
ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Cul tu ral e
Artís ti co de Cor bé lia, na ci da de de Cor bé lia – PR;

7 – Por ta ria nº 407, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção dos Ami gos de Sá ti ro
Dias, na ci da de Sá ti ro Dias – BA;

8 – Por ta ria nº 409, de 31 de ju lho de 2000 –
Fun da ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria Rio Novo, na ci da de 
de Pa u li no Ne ves – MA;

9 – Por ta ria nº 427, de 3 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Ta i o en se de Cul tu ra e Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria, na ci da de de Taió – SC;

10 – Por ta ria nº 429, de 3 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral Co mu ni tá ria, Rá dio Li vre, na ci-
da de de Ipi aú – BA;

11 – Por ta ria nº 430, de 3 de agos to de 2000 –
ACIEC – Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ibi cu i en se Pe. Eu-
gê nio Ciz má sia, na ci da de de Ibi cuí – BA;

12 – Por ta ria nº 432, de 3 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
de Apo di/RN (ACAPORN), na ci da de de Apo di – RN;

13 – Por ta ria nº 433, de 3 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Li ber da de Acre u nen se, na
ci da de Acre ú na – GO; e

14 – Por ta ria nº 435, de 3 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Ipo ra en se de Co mu ni ca ção – ASSICOM,
na ci da de de Ipo rá – GO.

Bra sí lia, 16 de ou tu bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 385/MC

 Bra sí lia, 25 de se tem bro de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou-

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para
que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção de Co mu ni -
ca ção dos Ami gos de Sá ti ro Dias, com sede na ci da -
de de Sá ti ro Dias, Esta do da Ba hia, ex plo re o ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da de com o
ca put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.512, de
19 de fe ve re i ro de 1998.

2. Re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta do in clui ma ni fes ta ção de apo io da co-

mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da fi-
lo so fia de cri a ção des sa bra ço da ra di o di fu são, de ma-
ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men ta ção
da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti -
va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações per-
mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to com a
co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so edu ca ci o -
nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem de elo à in te -
gra ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os seg men -
tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses 
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan -
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53640.000970/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is. 

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu ci -
o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 407, DE 31 DE JU LHO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções,  con si de ran do o dis pos to nos
arts. 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53840.000970/985, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção de Co mu ni ca ção
dos Ami gos de Sá ti ro Dias, com sede na Pra ça Ju racy 
Ma ga lhães Jú ni or s/nº, na ci da de Sá ti ro Dias, Esta do
da Ba hia, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi -
da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res. 

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas  co or de na das ge o -
grá fi co; com la ti tu de em 11º36’00”S e lon gi tu de em
38º35"00”W, uti li zan do a  fre qüên cia de 104,9 Mhz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so  Na ci o nal, nos ter-
mos do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a
en ti da de ini ci ar a exe cu ção do  ser vi ço no pra zo de
seis me ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de
de li be ra ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 82, DE 2002

(Nº 1.050/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria Be ne fi cen te, Artís ti ca e
Cul tu ral Gu a ra ni en se de Rá dio e TV a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Gu a ra ni, Esta do de Mi-
nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a
Por ta ria nº 475, de 14 de agos to de 2000, que au to -
ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Be ne fi cen te, Artís ti ca 
e Cul tu ral Gu a ra ni en se de Rá dio e TV a exe cu tar,
por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Gu a ra ni,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,

Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do
com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub-
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex-
clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 449, de 14 de agos to de 2000 –
Co mu ni da de de Je sus, na ci da de de Bom Su ces -
so-MG;

2 – Por ta ria nº 450, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Pro du to res Ru ra is de
São Ga bri el, na ci da de de São Ga bri el – BA;

3 – Por ta ria nº 452, de 14 de agos to de 2000 –
So ci e da de dos Eco lo gis tas de Tam baú, na ci da de
de Tam baú – SP;

4 – Por ta ria nº 455, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria No vos Ca mi nhos, na ci da -
de de Ira ce ma – CE;

5 – Por ta ria nº 457, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pe. Cons tan ti no Za i kows ki
para o De sen vol vi men to So ci al, Cul tu ral e Artís ti co,
na ci da de de Dom Fe li ci a no – RS;

6 – Por ta ria nº 463, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Da ma ta FM, na ci da -
de de São Lou ren ço da Mata – PE;

7 – Por ta ria nº 464, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cal mo nen se, na ci da de de
Mi guel Cal mon – BA;

8 – Por ta ria nº 467, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria “Ca mi nho do Sol”, na ci da de 
de Qu e luz – SP;

9 – Por ta ria nº 468, de 14 de agos to de 2000 –
Cons te la ção Asso ci a ção Cul tu ral na ci da de de Cha-
pa dão do Céu – GO;

10 – Por ta ria nº 469, de 14 de agos to de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ra Nas cen te do
Vale de Alfre do Wag ner, na ci da de de Alfre do Wag-
ner -S C;

11 – Por ta ria nº 474, de 14 de agos to de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria da Rá dio San to Antô nio,
na ci da de de Itu tin ga – MG;

12 – Por ta ria nº 475, de 14 de agos to de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Be ne fi cen te, Artís ti ca e
Cul tu ral Gu a ra ni en se de Rá dio e TV, na ci da de de
Gu a ra ni – MG;

13 – Por ta ria nº 477, de 14 de agos to de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Cul tu ral
Cris ti nen se, na ci da de de Cris ti na – MG;

14 – Por ta ria nº 480, de 14 de agos to de 2000 –
Fun da ção Cul tu ral Sa ú de de Cam pos, na ci da de de
Cam pos dos Goy ta ca zes – RJ;

15 – Por ta ria nº 481, de 14 de agos to de 2000
– Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria FM San ta Rita –
Um Bem da Co mu ni da de 99,9 MHZ, na ci da de de
San ta Cruz – RN;

16 – Por ta ria nº 482, de 14 de agos to de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ja ca rá dos Ho mens –
ACJH, na ci da de de Ja ca ré dos Ho mens – AL;

17 – Por ta ria nº 484, de 14 de agos to de 2000
– Rá dio Co mu ni tá ria Tran sa ma zô ni ca FM, na ci da de 
de Por to Ve lho – RO;

18 – Por ta ria nº 486, de 14 de agos to de 2000
– Asso ci a ção de De sen vol vi men to Cul tu ral e Artís ti -
co da Co mu ni da de de São João do Tri un fo – PR, na
ci da de de São João do Tri un fo – PR;
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19 – Por ta ria nº 487, de 14 de agos to de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Aba diâ nia, na ci da de
de Aba diâ nia – GO; e

20 – Por ta ria nº 488, de 14 de agos to de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria São Fran cis co, na ci da de
de La ran je i ras do Sul – PR.

Bra sí lia, 31 de ou tu bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 186/MC

Bra sí lia, 11 de ou tu bro de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,

Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou-
tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção
para que a en ti da de de no mi na da – Asso ci a ção Co-
mu ni tá ria Be ne fi cen te, Artís ti ca e Cul tu ral Gu a ra ni -
en se de Rá dio e TV, com sede na ci da de de Gu a ra -
ni, Esta do de Mi nas Ge ra is, ex plo re o ser vi ço de ra-
di o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca-
put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de
19 de fe ve re i ro de 1998.

2. Re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o
ser vi ço, cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção
de apo io da co mu ni da de, numa de mons tra ção de
re cep ti vi da de da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço
da ra di o di fu são, de ma ne i ra a in cen ti var o de sen -
vol vi men to e a se di men ta ção da cul tu ra ge ral das
lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini-
ci a ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas
ações per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em
con jun to com a co mu ni da de, au xi li an do não só no
pro ces so edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam-
bém, ser vem de elo à in te gra ção de in for ma ções
be né fi cas em to dos os seg men tos, e a to dos es-
ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná-
li ses téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da,
cons ta tan do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor-
ma ti vo ao ple i to, o que se con clui da do cu men ta -
ção de ori gem, con subs tan ci a da nos au tos do

Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53710.000354/99,
que ora faço acom pa nhar, com a fi na li da de de
sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons-
ti tu ci o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob-
je to do pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir
efe i tos le ga is so men te após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, a teor do § 3º, do art. 223, da
Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 475,
DE 14 DE AGOSTO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções,  con si de ran do o dis pos to
nos ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju-
nho de 1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro-
ces so Admi nis tra ti vo nº 53710.000354/99, re sol ve: 

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria
Be ne fi cen te, Artís ti ca e Cul tu ral Gu a ra ni en se de
Rá dio e TV, com sede na Pra ça Lu ci a no Co e lho
S/nº –  Cen tro, na ci da de de Gu a ra ni, Esta do de
Mi nas Ge ra is, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to
de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se quen -
tes, seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res. 

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com
o sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas  co or de na das ge-
o grá fi cas com la ti tu de em 21º21’24”S e lon gi tu de
em 43º03’14’w, uti li zan do a fre quên cia de 105,9
MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga -
is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter-
mos do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a
en ti da de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de
seis me ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de
de li be ra ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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 PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 83, DE 2002

(Nº 1.051/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Rá dio
Co mu ni tá ria Tran sa ma zô ni ca FM a exe-
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria na ci da de de Por to Ve lho, Esta do de
Ron dô nia.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a
Por ta ria nº 484, de 14 de agos to de 2000, que au to -
ri za a Rá dio Co mu ni tá ria Tran sa ma zô ni ca FM a exe-
cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Por to Ve lho, Esta do de Ron dô nia.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na  data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 1.605, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal.

Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII,  com bi na -
do com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de -
ral, sub me to a apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as,
acom pa nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se-
nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri -
za ções para exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são co-
mu ni ta ria con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 449, de 14 de agos to de 2000 –
Co mu ni da de de Je sus na ci da de da Bom Su ces so –
MG;

2 – Por ta ria nº 450, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Pro du to res Ru ra is de
São Ga bri el, na ci da de de São Ga bri el – BA;

3 – Por ta ria nº 452, de 14 de agos to de 2000 –
So ci e da de dos Eco lo gis tas de Tam baú, na ci da de
de Tam baú – SP;

4 – Por ta ria nº 455, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria No vos Ca mi nhos, na ci da -
de de Ira ce ma – CE;

5 – Por ta ria nº 457, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Ccmu ni tá ria Pe. Cons tan ti no Zaj kows ki

para o de sen vol vi men to So ci al, Cul tu ral e Artís ti co,
na ci da de de Dom Fe li ci a no – RS;

6 – Por ta ria nº 463, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Da ma ta FM, na ci da -
de de São Lou ren ço da Mata – PE;

7 – Por ta ria nº 464, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cal mo nen se, na ci da de de
Mi guel Cal mon – BA;

8 – Por ta ria nº 467, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria “Ca mi nho do Sol”, na ci da -
de de Qu e luz – SP;

9 – Por ta ria nº 468, de 14 de agos to de 2000 –
Cons te la ção Asso ci a ção Cul tu ral, na ci da de de Cha-
pa dão do Céu – GO;

10 – Por ta ria nº 469, de 14 de agos to de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ra  Nas cen te do
Vale de Alfre do Wag ner, na ci da de de Alfre do Wag-
ner – SC;

11 – Por ta ria nº 474, de 14 de agos to de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria da Rá dio  San to Anto nio,
na ci da de de Itu tin ga – MG;

12 – Por ta ria nº 475, de 14 de agos to de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Be ne fi cen te,  Artís ti ca e
Cu tu ral Gu a ra ni en se de Rá dio e TV, na ci da de de
Gu a ra ni – MG;

13 – Por ta ria nº 477, de 14 de agos to de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Di fu são
Cul tu ral Cris ti nen se, na ci da de de Cris ti na – MG;

14 – Por ta ria nº 480, de 14 de agos to de 2000
– Fun da ção Cu tu ral Sa ú de de Cam pos, na ci da de
de Cam pos dos Goy ta ca zes – RJ;

15 Por ta ria nº 481, de 14 dc agos to de 2000 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria FM  San ta Rita – Um
Bem da Co mu ni da de 99,9 MHZ, na ci da de de San ta 
Cruz – RN;

16 – Por ta ria nº 482, de 14 de agos to de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ja ca ré  dos Ho mens –
ACJH, na ci da de de Ja ca ré dos Ho mens – AL;

17 – Por ta ria nº 484, de 14 de agos to de 2000
– Rá dio Co mum ta ria Tra sa ma zô ni ca FM, na ci da de
de Por to Ve lho – RO;

18 – Por ta ria nº 486, de 14 da agos to de 2000
– Asso ci a ção de De sen vol vi men to  Cul ta ral e Artís ti -
co da Co mu ni da de de São João do Tri un fo – PR, na
ci da de de São João do Tri un fo – PR;
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19 – Por ta ria nº 487, de 14 de agos to de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Aba diâ nia, na ida de
de Aba diâ nia – GO; e

20 – Por ta ria nº 488, de 14 de agos to de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria São  Fran cis co, na ci da de 
de La ran je i ras do Sul – PR.

Bra sí lia, 31 de ou tu bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 483/MC

   Bra sí lia, 11 de ou tu bro  de 2000

Exce len tis si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,

          Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria
de ou tor ga de au to ri za ção e res pec ti va  do cu men ta -
ção para que a en ti da de de no mi na da Rá dio Co mu -
ni tá ria Tran sa ma zô ni ca FM, com sede na ci da de de
Por to Ve lho, Esta do de Ron dô nia, ex plo re o ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con for mi da de com
o ca put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

       2.  Re fe ri da en ti da de re cu e reu ao Mi nis té -
rio das Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o
ser vi ço, cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de
apo io da co mu ni da de, numa de mons tra ção de re-
cep ti vi da de da fi lo so fia de cri a cão des se bra ço da
ra di o di fu são, de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi -
men to e a se di men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li -
da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci -
a ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia,               es-
sas ações per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em
con jun ta com a co mu ni da de, au xi li an do não só no
pro ces so edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam-
bém, ser vem de elo à in te gra ção de in for ma ções be-
né fi cos em to dos os seg men tos, e a to dos es ses nú-
cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li -
ses téc ni ca e ju ri di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons-
ta tan do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao
ple i to, o que se con clui da do cu men ta cão de ori gem, 
con subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra -

ti vo nº 53800.000002/99, que ora faço com pa nhar,
com a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu -
ci o na is e le ga is, a ou tor go de au ton za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa ra a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra cão do Con gres so Na ci o nal,
a teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 484,
 DE 14 DE AGOSTO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções  con si de ran do o dis pos to
nos art. 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho
de 1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so 
Admi nis tra ti vo nº 53800.000002/99 re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Rá dio Co mu ni tá ria Tran sa -
ma zô ni ca FM, com sede na Ave ni da

Go ver na dor Jor ge Te i xe i ra, nº 2477, Ba ir ro Li-
ber da de, na ci da de de Por to Ve lho, Esta do de Ron-
dô nia. A exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá -
ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi -
da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se quen -
tes, seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

 Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar
com o sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na -
das ge o gra fi cas com la ti tu de em 08º44’58"S e lon gi -
tu de em 63º53’25"W, uti li zan do a   fre qüên cia de
105.9 MHz.

Art. 4º. Este ato so men te pro du zi ra efe i tos le-
ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos
ter mos nos do § 3º do art. 223 do Cons ti tu i ção, de-
ven do a en ti da de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no
pra zo no seis me ses a con tar da data de pu bli ca ção
do ato de de li be ra ção.

Art. 5º. Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Pi men ta da Ve i ga
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  PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 84, DE 2002

(Nº 1.056/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a
ACVOLCAJA – Asso ci a ção Co mu ni tá ria
de Vo lun tá ri os e Ca sa is de Jar di nó po lis a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de de Jar di nó po lis, Esta do
de São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 557, de 14 de se tem bro de 2000, que au to ri za
a ACVOLCAJA – Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Vo lu ni -
tá ri os e Ca sa is de Jar di nó po lis e exe cu tar, por três
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Jar di nó po lis, Esta do
de São Pa u lo.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 1.710, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 4º, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to a apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom-
pa nha dos de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mins-
tro de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex-
clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con for me os se guin tes atos e en ti da des;

1 – Por ta ria nº 553, de 14 de se tem bro de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria “Nos sa Se nho ra da Pi e da -
de”, na ci da de de Co ro a rá-MA;

2 – Por ta ria nº 557, de 14 de se tem bro de 2000 –
ADVOLCAJA – Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Vo lun tá ri os e
Ca sa is de Jar di nó po lis, na ci da de de Jar di nó po lis – SP;

3 – Por ta ria nº 558, de 14 de se tem bro de 2000
– Asso ci a ção da Ci da da nia e dos Di re i tos Hu ma nos –
ACDH, na ci da de de Pa ra í so do To can tins-TO;

(À Co mis são de Edu ca ção.)
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4 – Por ta ria nº 559, de 14 de se tem bro de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria Rá dio FM de Nova Olím-
pia, na ci da de de Nova Olim pia-MT;

5 – Por ta ria nº 560, de 14 de se tem bro de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria de No tí ci as e Ra di o di fu são 
de Altos, na ci da de de Altos-PI;

6 – Por ta ria nº 561, de 14 de se tem bro de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Esco la de Rá dio São
José do Vale do Rio Pre to (ACERSJ), na ci da de de
São José do Vale do Rio Pre to-RJ;

7 – Por ta ria nº 562, de 14 de se tem bro de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria da Vila San ta Rita de Cá-
sia, na ci da de de Pe lo tas-RS;

8 – Por ta ria nº 563, de 18 de se tem bro de 2000
– Asso ci a ção de De sen vol vi men to Co mu ni tá rio de
Car na ú ba dos Dan tas, na ci da de de Car na ú ba do
Dan tas-RN;

9 – Por ta ria nº 564, de 18 de se tem bro de 2000
– Asso ci a ção Cul tu ral de San ta Ma ri a na, na ci da de
de San ta Ma ri a na-PR;

10 – Por ta ria nº 565, de 18 de se tem bro de 2000
– Asso ci a ção Co mu ni tá ria “São Fran cis co Pa dro e i ro”, 
na ci da de Poço Dan tas-PB;

11 – Por ta ria nº 566, de 18 de se tem bro de 2000
– Asso ci a ção Be ne fi cen te e Fi lan tró pi ca Nos sa Se-
nho ra de Fá ti ma, na ci da de de Pi quer Car ne i ro-CE;

12 – Por ta ria nº 567, de 18 de se tem bro de 2000
– Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria Ri a cho
do Ca doz – ARC Ri a cho do Ca doz, na ci da de de Pal-
me i ra is – PI; e

13 – Por ta ria nº 569, de 18 de se tem bro de 2000
– Asso ci a cão de Di fu são Co mu ni tá ria de Se na dor
Ca ne do –  na ci da de de Se na dor Ca ne do – GO.

Bra sí lia, 26 de no vem bro de 2000.

EM nº 579/MC

Bra sí lia, 25 de ou tu bro de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou tor -

ga de au to ri za cão e res pec ti va do cu men ta ção para que
a en ti da de de no mi na da ACVOLCAJA-Asso ci a ção Co-
mu ni tá ria de Vo lun tá ri os e Ca sa is de Jar di nó po lis, com
sede na ci da de de Jar di nó po lis, Esta do de São Pa u lo,
ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con-
for mi da de com o ca put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a
Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

2. Re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço, cuja
do cu men ta cão in clui ma ni fes ta ção de apo io da co mu ni -
da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da fi lo so fia
de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de ma ne i ra a

in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men ta ção da
cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti -
va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações per-
mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to com a
co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so edu ca ci o -
nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem de elo à in te -
gra ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os seg men -
tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan -
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui as do cu men ta cão de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
na nº 53830.002588/98, que ora faço acom pa nhar,
com a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu ci o -
na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do pre-
sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is so-
men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca ções

PORTARIA Nº 557,
DE 14 DE SETEMBRO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53830.002588/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a ACVOLCAJA – Asso ci a ção
Co mu ni tá ria de Vo lun tá ri os e Ca sa is de Jar di nó po lis,
com sede na Rua Car los Cos ta cur ta, nº 271, Ba ir ro
Jar dim Alvo ra da, na ci da de de Jar di nó po lis, Esta do
de São Pa u lo, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co-
mu ni tá ria, pelo pra zo da três anos, sem di re i to de ex-
clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com la ti tu de em 21º02’04"S e lon gi tu de em
47º46’26"W, uti li zan do a fre qüên cia de 104,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da de
ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me ses a
con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 85, DE 2002

(Nº 1.066/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos.)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da Rá dio Di fu so ra Pla ti nen se Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so-
no ra em onda mé dia na ci da de de San to
Antô nio da Pla ti na, Esta do do Pa ra ná.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De-

cre to s/nº, de 13 de ju nho de 1997, que re no va por
dez anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são 
da Rá dio Di fu so ra Pla ti nen se Ltda. para ex plo rar, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so-
no ra em onda mé dia na ci da de de San to Antô nio da
Pla ti na, Esta do do Pa ra ná.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 706, DE 1997

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom-
pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De-
cre to de 13 de ju nho de 1997, que Re no va a con ces -
são da Rá dio Di fu so ra Pla ti nen se Ltda., para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci-
da de de San to Antô nio da Pla ti na, Esta do do Pa ra ná.

Bra sí lia, 17 de ju nho de 1997. – Fer nan do Hen-
ri que Car do so.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 129/MC,
DE 11 DE JUNHO DE 1997

(Do Sr. Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções)

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia o

in clu so Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53740.000432/93,
em que a Rá dio Di fu so ra Pla ti nen se Ltda. so li ci ta re-
no va ção da con ces são para ex plo rar o ser vi ço de ra-
di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de San-
to Antô nio da Pla ti na, Esta do do Pa ra ná, ou tor ga da,
ori gi na ri a men te, con for me Por ta ria MVOP nº 395, de
17 de ju nho de 1952, sen do sua úl ti ma re no va cão a
pro mo vi da pelo De cre to nº 89.626, de 8 de maio de
1984, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União em 9 sub-
se qüen te, por dez anos, a par tir de lº de maio de
1984, cujo pra zo re si du al da ou tor ga foi man ti do pelo
De cre to de 10 de maio de 1991.

2. Obser vo que o ato de ou tor ga ori gi nal está
am pa ra do ju ri di ca men te, con si de ran do as dis po si -
ções con ti das na Lei nº 5.785, de 23 de ju nho de
1972, e no De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de
1983, que a re gu la men tou, que con si de ram como de-

fe ri dos os pe di dos de re no va ção re que ri dos na for ma
de vi da e não de ci di dos ao tér mi no do pra zo de vi gên -
cia da con ces são ou per mis são, sen do, por isso, ad-
mi ti do o fun ci o na men to pre cá rio das es ta ções, mes-
mo quan do ex pi ra das as resp cti vas ou tor gas.

3. Com es tas ob ser va cões, li ci to é se con clu ir que
a ter mi na ção do pra zo da ou tor ga ou a pen dên cia de
sua re no va ção, a cur to ou a lon go pra zo, não de ter mi na, 
ne ces sa ri a men te, a ex tin ção do ser vi ço pres ta do, po-
den do o pro ces so da re no va ção ser ul ti ma do.

4. Em sen do re no va da a ou tor ga em apre ço de ve -
rá o ato cor res pon den te as si na lar que a re no va ção
ocor re rá a par tir de 1º de maio de 1994.

5. Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao que
dis põem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Re gu la men to,
De cre to nº 88.066, de 1983, sub me to o as sun to à su pe -
ri or con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia para de ci são e
sub mis são da ma té ria ao Con gres so Na ci o nal, em
cum pri men to ao § 3º do ar ti go 223 da Cons ti tu i cão.

Res pe i to sa men te, – Sér gio Mot ta, Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 13 DE JUNHO DE 1997

Re no va a con ces são da Rá dio Di fu -
so ra Pla ti nen se Ltda., para ex plo rar ser-
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé-
dia, na ci da de de San to Antô nio da Pla ti -
na, Esta do do Pa ra ná.

O Pre si den te da RepÚ bli ca, no uso das atri bu i -
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223 da
Cons ti tu i ção, e nos ter mos do art. 6º, in ci so I, do De-
cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, e ten do em
vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53740000432/93. De cre ta:

Art. 1º Fica re no va da, de acor do com o art. 33, §
3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez
anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são da
Rá dio Di fu so ra Pla ti nen se Ltda., ou tor ga da, ori gi na ri -
a men te, pela Por ta ria MVOP nº 395, de 17 de ju lho de
1952, e re no va da pelo De cre to nº 89.626, de 8 de
maio de 1984, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União
em 9 sub se qüen te, sen do man ti do o pra zo re si du al
da ou tor ga con for me o De cre to de 10 de maio de
1991, para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser-
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da -
de de San to Antô nio da Pla ti na, Esta do do Pa ra ná.

Pa rá gra fo úni co. A ex plo ra ção do ser vi ço de ra-
di o di fu são, cuja ou tor ga é re no va da por este De cre to,
re ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções, leis sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 3º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 13 de ju nho de 1997, 176º da Inde pen -
dên cia e 109° da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Ser gio Mot ta.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 86, DE 2002

(Nº 1.067/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da Rá dio Por to Ale gre de Cu ri ti ba
Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Cu ri ti ba, Esta do do Pa ra ná.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De-

cre to s/nº, de 17 de no vem bro de 1997, que re no va
por dez anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con-
ces são da Rá dio Por to Ale gre de Cu ri ti ba Ltda. para
ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra-
di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Cu ri ti -
ba, Esta do do Pa ra ná.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 1.428, DE 1997

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom-
pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De-
cre to de 17 de no vem bro de 1997, que Re no va a con-
ces são da Rá dio Por to Ale gre de Cu ri ti ba Ltda. para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé-
dia, na ci da de de Cu ri ti ba, Esta do do Pa ra ná.

Bra sí lia, 20 de no vem bro de 1997. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM 284/MC

Bra sí lia, 29 de ou tu bro de 1997

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia o

in clu so Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53740.000063/94,
em que a Rá dio Por to Ale gre de Cu ri ti ba Ltda. so li ci ta
re no va ção da con ces são para ex plo rar o ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de
Cu ri ti ba, Esta do do Pa ra ná, ou tor ga da con for me Por-
ta ria MVCP nº 475, de 19 de ou tu bro de 1959, re no va -
da nos ter mos do De cre to nº 90.084, de 20 de agos to
de 1984, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União de 21
sub se qüen te, por dez anos, a par tir de 1º de maio de
1984, cujo pra zo re si du al da ou tor ga foi man ti do pelo
De cre to de 10 de maio de 1991.

2. Obser vo que o ato de ou tor ga ori gi nal está
am pa ra do ju ri di ca men te, con si de ran do as dis po si -
ções con ti das na Lei nº 5.785, de 23 de ju nho de
1972, e no De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de
1983, que a re gu la men tou, que con si de ram como de-
fe ri dos os pe di dos de re no va ção re que ri dos na for ma
de vi da e não de ci di dos ao tér mi no do pra zo de vi gên -

cia da con ces são ou per mis são, sen do, por isso, ad-
mi ti do o fun ci o na men to pre cá rio das es ta ções, mes-
mo quan do ex pi ra das as res pec ti vas ou tor gas.

3. Com es tas ob ser va ções, lí ci to é se con clu ir que
a ter mi na ção do pra zo da ou tor ga ou a pen dên cia de sua
re no va ção, a cur to ou a lon go pra zo, não de ter mi na, ne-
ces sa ri a men te, a ex tin ção do ser vi ço pres ta do, po den do
o pro ces so da re no va ção ser ul ti ma do.

4. Em sen do re no va da a ou tor ga em apre ço de ve rá 
o ato cor res pon den te as si na lar que a re no va ção ocor re rá 
a par tir de 1º de maio de 1994.

5. Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao que
dis põem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Re gu la men to,
De cre to nº 88.066, de 1983, sub me to o as sun to à su pe ri -
or con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia para de ci são e
sub mis são da ma té ria ao Con gres so Na ci o nal, em cum-
pri men to ao § 3º do ar ti go 223 da Cons ti tu i ção.

Res pe i to sa men te, – Ser gio Mot ta, Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 17 DE NOVEMBRO DE 1997

Re no va a con ces são da Rá dio Por to
Ale gre de Cu ri ti ba Ltda. para ex plo rar ser vi -
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia,
na ci da de de Cu ri ti ba, Esta do do Pa ra ná.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i -
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223 da
Cons ti tu i ção, e nos ter mos do art. 6º, in ci so I, do De-
cre to nº 88.066, de 25 de ja ne i ro de 1983, e ten do em
vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53740.000063/94, De cre ta:

Art. 1º Fica re no va da, de acor do com o art. 33, §
3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez
anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são da
Rá dio Por to Ale gre de Cu ri ti ba Ltda., ou tor ga da pela
Por ta ria MVOP nº 475, de 19 de ou tu bro de 1959, e
re no va da pelo De cre to nº 90.084, de 20 de agos to de
1984, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União em 21
sub se qüen te, sen do man ti do o pra zo re si du al da ou-
tor ga con for me De cre to de 10 de maio de 1991, para
ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra-
di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de Cu ri -
ti ba, Esta do do Pa ra ná.

Pa rá gra fo úni co. A ex plo ra ção do ser vi ço de ra-
di o di fu são, cuja ou tor ga é re no va da por De cre to, re-
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções, leis sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 3º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 17 de no vem bro de 1997, 176º da Inde-
pen dên cia e 1O9º da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Ser gio Mot ta.
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  PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 87, DE 2002

(Nº 1.075/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a çao Co mu ni tá ria Li ber da de Acre u nen se
a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria na ci da de de Acre ú na, Esta do de
Go iás.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 433, de 3 de agos to de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Li ber da de Acre u nen se a
exe cu tar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de
Acre ú na, Esta do de Go iás.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 1.438, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 4º, in ci so XII, com bi na do com

o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i cão Fe de ral, sub me -
to a apre ci a cão de Vos sas Exce lên ci as, acom pa nha -
das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de
Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para exe cu -
tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi -
da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria, con for me 
os se guin tes atos e en ti da des.

1 – Por ta ria nº 378, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ja bu tí ca bal de Hi dro lân dia,
na ci da de de Hi dro lân dia-GO.

2 – Por ta ria nº 381, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral de Três Fron te i ras – ACTF, na ci-
da de de Três Fron te i ras-SP.

3 – Por ta ria nº 385, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Rá dio Cul tu ral Cu ru min,
na ci da de de Po ti ren da ba-SP.
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4 – Por ta na nº 388, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção e Rá dio Co mu ni tá ria Su per, na ci da de de
So ro ca ba-SP;

5 – Por ta ria nº 395, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral de San to Antô nio do Pi nhal, na
ci da de de San to Antô nio do Pi nhal-SP;

6 – Por ta ria nº 402, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Cul tu -
ral e Artís ti co de Cor bé lia, na ci da de de Cor bé lia-PR;

7 – Por ta ria nº 407, de 31 de ju lho de 2000 –
Asso ci a ção de Co mu ni ca ção dos Ami gos de Sá ti ro
Dias, na ci da de Sá ti ro Dias-BA;

8 – Por ta ria nº 409, de 31 de ju lho de 2000 –
Fun da ção Cul tu ral e Co mu ni tá ria Rio Novo, na ci da de 
de Pa u li no Ne ves – MA;

9 – Por ta ria nº 427, de 3 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Ta i o en se de Cul tu ra e Ra di o di fu são Co-
mu ni tá ria, na ida de de Taió-SC;

10 – Por ta ria nº 429, de 3 de agos to – Asso ci a -
ção Cul tu ral Co mu ni tá ria Rá dio Li vre, na ci da de de
Ipi au-BA;

11 – Por ta ria nº 430, de 3 de agos to de 2000 –
ACIEC – Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ibi cu i en se Pe. Eu-
gê nio Ciz má sia, na ci da de de Ibi cuí-BA;

12 – Por ta ria nº 432, de 3 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Co mu ni ca ção e Cul tu ra
de Apo di/RN (ACAPORN), na ci da de de Apo di-RN;

13 – Por ta ria nº 433, de 3 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Li ber da de Acre u nen se, na
ci da de Acre u na-GO; e

14 – Por ta ria nº 435, de 3 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Ipo ra en se de Co mu ni ca ção – ASSICOM,
na ci da de de Ipo rá-GO.

Bra sí lia, 16 de ou tu bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so

EM nº 388/MC

Bra sí lia, 25 de se tem bro de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou-

tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para
que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção Co mu ni tá ria
Li ber da de Acre u nen se, com sede na ci da de de Acre-
ú na. Esta do de Go iás, ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu -
são co mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca put do
art. 223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe-
ve re i ro de 1998.

2. Re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da co-
mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da fi-

lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de ma-
ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men ta ção
da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti -
va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações per-
mi tem que as en ti da des tra ba lhem em con jun to com a
co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so edu ca ci o -
nal so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem de elo a in te -
gra ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os seg men -
tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses 
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan -
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53670.000130/99, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu ci -
o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 433, DE 3 AGOSTO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53670.000130/99, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Li-
ber da de Acre u nen se, com sede na Rua Je rô ni mo
Mar tins Mar ques, nº 39, Ba ir ro Cen tro, na ci da de
Acre ú na, Esta do de Go iás, a exe cu tar ser vi ço de ra di -
o di fu são co mu ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di-
re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com la ti tu de em 17º23’44"S e lon gi tu de em
50º22’41"W, uti li zan do a fre qüên cia de 104.9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da de
ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me ses a
con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 88, DE 2002

(Nº 1.078/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci a -
ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Cul-
tu ral e Artís ti co de Qu i tan di nha a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci-
da de de Qu i tan di nha, Esta do do Pa ra ná.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 462, de 14 de agos to de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Cul tu -
ral e Artís ti co de Qu i tan di nha a exe cu tar, por três
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria na ci da de de Qu i tan di nha, Esta do
do Pa ra ná.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 1.604, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go, 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom-
pa nha das de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca ções, au to ri za ções para
exe cu tar, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex-
clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são co mu ni tá ria,
con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 451, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de Angi cal
– (ARCA), na ci da de de Angi cal-BA;

2 – Por ta ria nº 453, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Espe ran ça
do Vale – ACREV/FM, na ci da de de Sal to Gran de-SP;

3 – Por ta ria nº 454, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção e Mo vi men to Co mu ni tá rio Rá dio Li ber da -
de Co mu ni tá ria FM, na ci da de de Ta u ba té-SP;

4 – Por ta ria nº 456, de 14 de agos to de 2000 –
Insti tu to de Ra di o di fu são de De sen vol vi men to Co mu -
ni tá rio de Co re aú-IRC, na ci da de de Co re aú-CE;

5 – Por ta ria nº 458, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção de Co o pe ra ção e De sen vol vi men to –
ACOOD, na ci da de de Mas sa pê-CE;

6 – Por ta ria nº 459, de 14 de agos to de 2000 –
Obra de Assis tên cia Pa ro qui al de Ca cho e i ra – OAPC,
na ci da de de Ca cho e i ra-BA;

7 – Por ta ria nº 460, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Sen ti ne la do Ale gre te, 
na ci da de de Ale gre te-RS;

8 – Por ta ria nº 461, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral e Edu ca ti va de Vera Cruz do
Oes te, na ci da de de Vera Cruz do Oes te-PR;

9 – Por ta ria nº 462, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de De sen vol vi men to Cul tu -
ral e Artís ti co de Qu i tan di nha, na ci da de de Qu i tan di -
nha – PR

10 – Por ta ria nº 465, de 14 de agos to de 2000 –
ASCOM – Asso ci a ção Co mu ni ca ção e Cul tu ra de
Mo zar lân dia, na ci da de de Mo zar lân dia-GO;

11 – Por ta ria nº 466, de 14 de agos to de 2000 –
ACCS – Asso ci a ção Cul tu ral e Co mu ni ca ção So ci al,
na ci da de de Itu pe va-SP;

12 – Por ta ria nº 470, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria de Ven da Nova do
Imi gran te, na ci da de de Ven da Nova do Imi gran te-ES;

13 – Por ta ria nº 471, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Cul tu ral, So ci al e Artís ti co da ci da de de
La vi nia, na ci da de de La vi nia-SP;

14 – Por ta ria nº 472, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção de Ra di o di fu são Co mu ni tá ria de Urus-
san ga, na ci da de de Urus san ga-SC;

15 – Por ta ria nº 473, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são de Lu mi ná -
ri as para o De sen vol vi men to Artís ti co e Cul tu ral, na
ci da de de Lu mi ná ri as-MG;

16 – Por ta ria nº 479, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Be ne fi cen te Cul tu ral de Co mu ni ca ção
Co mu ni tá ria Edu ca do ra Cam po Ver de, na ci da de de
Ia can ga-SP;

17 – Por ta ria nº 483, de 14 de agos to de 2000 –
Enti da de Cul tu ral e Be ne fi cen te de Pi raí, na ci da de de
Pi raí-RJ; e

18 – Por ta ria nº 485, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Cul tu ra, La zer e Co mu ni -
ca ção de Pon tal, na ci da de de Pon tal-SP.

Bra sí lia, 31 de ou tu bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 475/MC

Bra sí lia, 11 de ou tu bro de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou tor -

ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para que
a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção Co mu ni tá ria de
De sen vol vi men to Cul tu ral e Artís ti co de Qu i tan di nha,
com sede na ci da de de Qu i tan di nha, Esta do do Pa ra ná, 
ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, em con-
for mi da de com o ca put do art. 223, da Cons ti tu i ção e a
Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998.

2. Re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o cuja do-
cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da co mu ni -
da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de da fi lo so -
fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são, de ma ne i -
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ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di men ta ção
da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti -
va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas ações per-
mi tem que às en ti da des tra ba lhem em con jun to com a
co mu ni da de, au xi li an do não só no pro ces so edu ca ci o -
nal, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem de elo à in te -
gra ção de in for ma ções be né fi cas em to dos os seg men -
tos, e a to dos es ses nú cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses 
téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons ta tan -
do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao ple i to,
o que se con clui da do cu men ta ção de ori gem, con-
subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53740.001016/98, que ora faço acom pa nhar, com
a fi na li da de de sub si di ar os tra ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu ci -
o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to do
pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos le ga is
so men te após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, a
teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Res pe i to sa men te, Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 462, DE 14 DE AGOSTO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
con si de ran do o dis pos to nos ar ti gos 10 e 19 do De-
cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de 1998 e ten do em, vis-
ta o que cons ta do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53740.001016/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria de
De sen vol vi men to Cul tu ral e Artís ti co de Qu i tan di nha,
com sede na Rua Pa dre Fran cis co, s/nº, Ba ir ro Cen-
tro, na ci da de de Qu i tan di nha, Esta do do Pa ra ná, a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria, pelo
pra zo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar com o
sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na das ge o -
grá fi cas com la ti tu de em 25°52’54"S e lon gi tu de em
49º30’22"W, uti li zan do a fre qüên cia de 87,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da de
ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me ses a
con tar da data da pu bli ca ção do ato de de li be ra ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 89, DE 2002

(Nº 1.098/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da Rá dio Di vi nó po lis Ltda, para ex-
plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Di vi nó po lis,
Esta do de Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De-

cre to s/nº, de 23 de maio de 2000, que re no va por dez
anos, a par tir de 21 de de zem bro de 1993, a con ces -
são da Rá dio Di vi nó po lis Ltda, para ex plo rar, sem di-
re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra 
em onda mé dia na ci da de de Di vi nó po lis, Esta do de
Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 816, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom-
pa nha do de ex po si ção de mo ti vo do se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De-
cre to de 23 de maio de 2000, que “re no va con ces são
das en ti da des que men ci o na, para ex plo rar ser vi ços
de ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as”. As en ti da -
des men ci o na das são as se guin tes:

1 – Rá dio Di vi nó po lis Ltda, a par tir de 21 de de-
zem bro de 1993, na ci da de de Di vi nó po lis – MG;

2 – Rá dio Emis so ra Ata la ia Ltda, a par tir de 1º
de maio de 1994, na ci da de de Gu a ra pu a va – PR;

3 – Sis te ma Tro pi cal de Co mu ni ca ção Ltda, a
par tir de 30 de ja ne i ro de 2000, na ci da de de Mi guel
Pe re i ra – RJ:

4 – Fun da ção Nos sa Se nho ra Apa re ci da, a par-
tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Fer nan dó po lis
– SP:

5 – Rá dio Me tro po li ta na San tis ta Ltda., a par tir
de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de de San tos –
SP;

6 – Rá dio Alvo ra da de Estre la D’Oeste Ltda, a
par tir de 10 de abril de 1994, na ci da de de Estre la
D’Oeste – SP;

7 – Ba u ru Rá dio Clu be Ltda, a par tir de 1º de no-
vem bro de 1993, na ci da de de Ba u ru – SP;

8 – Rá dio Fra ter ni da de Ltda, a par tir de 11 de
de zem bro de 1994, na ci da de de Ara ras – SP;

9 – Rá dio Águas Qu en tes de Fer nan dô po lis
Ltda., a par tir de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de
de Fer nan dó po lis – SP:

10 – Rá dio Ca tu ri té Ltda, a par tir de 1º de no-
vem bro de 1993, na ci da de de Cam pi na Gran de – PB:

11 – So ci e da de Can gus su en se de Rá dio Ltda, a
par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de Can gu çu –
RS:

12 – Rá dio São Je rô ni mo Ltda, a par tir de 18 de
ja ne i ro de 1992, na ci da de de São Je rô ni mo – RS:

13 – Rá dio Su ru bim Ltda, a par tir de 1º de abril
de 1992, na ci da de de Su ru bim – PE;

14 – Rá dio Cul tu ral de Vi tó ria Ltda, a par tir de 18
de abril de 1993, na ci da de de Vi tó ria de San to Antão
– PE:

15 – Rá dio Asa Bran ca de Sal gue i ro Ltda, a par-
tir de 24 de de zem bro de 1991, na ci da de de Sal gue i -
ro – PE; e

16 – Rá dio Su baé Ltda, a par tir de 19 de se tem -
bro de 1998, na ci da de de Fe i ra de San ta na BA.

Bra sí lia, 13 de ju nho de 2000. – Fer nan do Hen-
ri que Car do so. 

EM nº 130/MC

Bra sí lia, 17 de maio de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o

in clu so pro je to de de cre to que tra ta da re no va ção de
con ces sões, ou tor ga das às en ti da des aba i xo re la ci o -
na das, para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são, nas lo-
ca li da des e Uni da des da Fe de ra ção in di ca das:

• Rá dio Di vi nó po lis Ltda, con ces si o nái ia de
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci-
da de de Di vi nó po lis, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces -
so nº 50710.000864/93);

• Rá dio Emis so ra Ata la ia Ltda, con ces si o ná -
ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia
na ci da de de Gu a ra pu a va, Esta do do Pa ra ná (Pro-
ces so nº 53740.000283/93);

• Sis te ma Tro pi cal de Co mu ni ca ção Ltda,
con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Mi guel Pe re i ra, Esta do do
Rio de Ja ne i ro (Pro ces so nº 53770.001368/99);

• Fun da ção Nos sa Se nho ra Apa re ci da, con-
ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Fer nan dó po lis, Esta do de
São Pa u lo (Pro ces so nº 50830.001380/93);

• Rá dio Me tro po li ta na San tis ta Ltda, con ces -
si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
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mé dia na ci da de de San tos, Esta do de São Pa u lo
(Pro ces so nº 50830.000922/93);

• Rá dio Alvo ra da de Estre la D’oeste Ltda,
con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Estre la D’Oeste, Esta do de
São Pa u lo (Pro ces so nº 50830.001601/93);

• Ba u ru Rá dio Clu be Ltda, con ces si o ná ria de
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci-
da de de Ba u ru, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
50830.000956/93);

• Ra dio Fra ter ni da de Ltda, con ces si o ná ria de
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci-
da de de Ara ras, Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
53830.001077/96);

• Rá dio Águas Qu en tes de Fer nan dó po lis
Ltda, con ces si o ná na de ser vi ço de ra di o di fu são so-
no ra em onda mé dia na ci da de de Fer nan dó po lis,
Esta do de São Pa u lo (Pro ces so nº
50830.000550/93);

* Ra dio Ca tu ri té Ltda, con ces si o ná ria de ser vi -
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de
de Cam pi na Gran de, Esta do da Pa ra í ba (Pro ces so nº
50730.000386/93);

* So ci e da de Can gus su en se de Ra dio Ltda,
con ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Can gu çu, Esta do do Rio
Gran de do Sul (Pro ces so nº 53790.000209/94);

* Rá dio São Je rô ni mo Ltda, con ces si o ná ria de
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci-
da de de São Je rô ni mo, Esta do do Rio Gran de do Sul
(Pro ces so nº 29102.002069/91);

* Rá dio Su ru bim Ltda, con ces si o ná ria de ser-
vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda

me dia na ci da de de Su ru bim, Esta do de Per-
nam bu co (Pro ces so nº 29103.000183/92);

* Rá dio Cul tu ral de Vi tó ria Ltda, con ces si o ná -
ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia
na ci da de de Vi tó ria de San to Antão, Esta do de Per-
nam bu co (Pro ces so nº 29103.000703/92);

* Rá dio Asa Bran ca de Sal gue i ro Ltda, con-
ces si o ná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Sal gue i ro, Esta do de Per-
nam bu co (Pro ces so nº 29103.000694/91);

* Rá dio Su baé Ltda, con ces si o ná ria de ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda me dia na ci da de de
Fe i ra de San ta na, Esta do da Ba hia (Pro ces so nº
53640.000112/98).

2. Obser vo que a re no va ção do pra zo de vi gên cia
das ou tor gas para ex plo rar ser vi ços de ra di o di fu são é
re gi da pe las dis po si ções con ti das na Lei nº 5.785, de 23

de ju nho de 1972, e no De cre to nº 88.066, de 26 de ja-
ne i ro de 1983, que a re gu la men tou.

3. Cum pre res sal tar que os pe di dos fo ram ana li -
sa dos pe los ór gãos téc ni cos des te Mi nis té rio e con si -
de ra dos de acor do com os dis po si ti vos le ga is apli cá -
ve is, de mons tran do pos su ir as en ti da des as qua li fi ca -
ções ne ces sá ri as à re no va ção da con ces são.

4. Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao
que dis põem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Re gu la -
men to, De cre to nº 88.066, de 1983, sub me to o as sun to
à su pe ri or con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia para de ci -
são e sub mis são da ma té ria ao Con gres so Na ci o nal,
em cum pri men to ao § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções

DECRETO DE 23 DE MAIO DE 2000

Re no va con ces são das en ti da des
que men ci o na, para ex plo rar ser vi ços de
ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i -
ções que lhe con fe rem os arts. 84.in ci so IV. e 223, ca-
put, da Cons ti tu i ção. 3, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de
agos to de 1962, e 62 da Lei nº 5.785, de 23 de ju nho
de 1972, e ten do em vis ta o dis pos to no art. 6º, in ci so
I, do De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983.

De cre ta:
Art. 1º Fica re no va da a con ces são das en ti da -

des aba i xo men ci o na das, para ex plo rar, sem di re i to
de ex clu si vi da de, pelo pra zo de dez anos, ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em onda me dia:

I – Rá dio Di vi nó po lis Ltda, a par tir de 21 de de-
zem bro de 1993, na ci da de de Di vi nó po lis, Esta do de
Mi nas Ge ra is, ou tor ga da pelo De cre to nº 89.020, de 21
de no vem bro de 1983 (Pro ces so nº’ 50710.000864/93);

II – Ra dio Emis so ra Ata la ia Ltda, a par tir de 1º
de maio de 1994, na ci da de de Gu a ra pu a va, Esta do
do Pa ra ná, ou tor ga da pela Por ta ria MVOP nº 376, de
26 de abril de 1950, e re no va da pelo De cre to nº
89.372, de 8 de fe ve re i ro de 1984 (Pro ces so nº’
53740.000283/93);

III – Sis te ma Tro pi cal de Co mu ni ca ção Ltda, a
par tir de 30 de ja ne i ro de 2000,na ci da de de Mi guel
Pe re i ra, Esta do do Rio de Ja ne i ro, ou tor ga da à Rá dio
Jor nal da Ser ra Ltda; pelo De cre to nº 84.335, de 21 de
de zem bro de 1979, e au to ri za da a mu dar sua de no -
mi na ção so ci al para a atu al, con for me Por ta ria nº
273, de 4 de maio de 1983, do De le ga do do Mi nis té rio 
das Co mu ni ca ções no Esta do do Rio de Ja ne i ro (Pro-
ces so nº 53770.001368/99);
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IV – Fun da ção Nos sa Se nho ra Apa re ci da, a
par tir de 12 de maio de 1994, na ci da de de Fe ran dó -
po lis, Esta do de São Pa u lo, ou tor ga da ori gi na ri a men -
te À Rá dio Edu ca do ra Ru ral So ci e da de Ltda., pela
Por ta ria MJNI nº 31-B, de 28 de ja ne i ro de 1963, re no -
va da pelo De cre to nº 89.372, de 8 de fe ve re i ro de
1984, e trans fe ri da pelo De cre to de 2 de fe ve re i ro de
1998, para a con ces si o ná ria de que tra ta este in ci so
(Pro ces so nº 50830.001380/93);

V – Ra dio Me tro po li ta na San tis ta Ltda, a par-
tir de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de de San tos,
Esta do de São Pa u lo, ou tor ga da ori gi ná riAMENTE à
Rá dio Clu be de San tos S/A, con for me De cre to nº
1.558, de 9 de abril de 1937, re no va da pelo De cre to
nº 90.100. de 23 de agos to de, 1984, e trans fe ri da
pelo De cre to de 5 de no vem bro de 1996, para a con-
ces si o ná ria de que tra ta este in ci so (Pro ces so nº
50830.000922/93);

VI – Ra dio Alvo ra da de Estre la D’oeste Ltda,
a par tir de 10 de abril de 1994, na ci da de de Estre la
D’Oest, Esta do de São Pa u lo, ou tor ga da pelo De cre to 
nº 89.476, de 23 de mar ço de 1984 (Pro ces so nº
50830.001601/93);

VII – Ba u ru Ra dio Clu be Ltda, a par tir de 1º de
no vem bro de 1993, na ci da de de Ba u ru, Esta do de
São Pa u lo, ou tor ga da pelo De cre to nº 133, de 26 de
abril de 1935, e re no va da pelo De cre to nº 91.493, de
29 de ju lho de 1985 (Pro ces so nº 50830.000956/93);

VIII – Rá dio Fra ter ni da de Ltda, a par tir de 11 de
de zem bro de 1994, na ci da de de Ara ras, Esta do de São
Pa u lo, ou tor ga da ori gi na ri a men te à Rá dio Cen te ná rio
de Ara ras Ltda., pela Por ta ria Con tel nº 122, de 17 de
no vem bro de 1964, re no va da pelo De cre to de 21 de ju-
lho de 1992, e trans fe ri da pelo De cre to de 23 de se tem -
bro de 1997, para a con ces si o ná ria de que tra ta este in-
ci so (Pro ces so nº 53830.001077/96);

IX – Rá dio Águas Qu en tes de Fer nan dó po lis
Ltda, a par tir de 1º de no vem bro de 1993, na ci da de
de Fer nan dó po lis, Esta do de São Pa u lo, ou tor ga da
ori gi na na men te à Rá dio Cul tu ra de Fer nan dó po lis
Ltda, con for me De cre to nº 48.235, de 19 de maio de
1960, re no va da pelo De cre to nº 89.534 de 9 de abril
de 1984, e trans fe ri da pelo De cre to de 22 de se tem -
bro de 1997, para a con ces si o ná ria de que tra ta este
in ci so (Pro ces so nº 50830.000550/93);

X – Rá dio Ca tu ri te Ltda, a par tir de 1º de no-
vem bro de 1993, na Cam pi na Gran de, Esta do da Pa-
ra í ba, ou tor ga da pelo De cre to nº 28.540. de 24 de
agos to de 1950, e re no va da pelo De cre to nº 90.418
de 8 de no vem bro de 1984 (Pro ces so nº
50730.000386/93);

XI – So ci e da de Can gus su en se de Rá dio
Ltda, a par tir de 1º de maio de 1994, na ci da de de

Can gu çu, Esta do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da
pela Por ta ria MVOP nº 100, de 9 de mar ço de 1959,
re no va da pela Por ta ria MC nº 116, de 29 de maio de
1984, e au to ri za da a pas sar à con di ção de con ces si o -
ná ria em vir tu de de au men to de po tên cia de sua es ta -
ção trans mis so ra, con for me De cre to nº 89.232, de 22
de de zem bro de 1983 (Pro ces so nº
53790.000209/94);

XII – Rá dio São Je rô ni mo Ltda, a par tir de 18
de ja ne i ro de 1992, na ci da de de São Je rô ni mo, Esta-
do do Rio Gran de do Sul, ou tor ga da pelo De cre to nº
86.587, de 17 de no vem bro de 1981 (Pro ces so nº
29102.002069/91);

XIII – Rá dio Su ru bim Ltda, a par tir de 1º de
abril de 1992, na ci da de de Su ru bim, Esta do de Per-
nam bu co, ou tor ga da pela Por ta ria MC nº 58, de 30 de
mar ço de 1982, e au to ri za da a pas sar à con di ção de
con ces si o ná ria em vir tu de de au men to de po tên cia
de sua es ta ção trans mis so ra, con for me Expo si ção de
Mo ti vos nº 27, de 17 de mar ço de 1987, do Mi nis té rio
das Co mu ni ca ções (Pro ces so nº 29103.000183/92);

XIV – Rá dio Cul tu ral de Vi tó ria Ltda, a par tir
18 de abril de 1993, na ci da de de Vi tó ria de San to
Antão, Esta do de Per nam bu co, ou tor ga da pelo De-
cre to nº 88.198, de 23 de mar ço de 1983 (Pro ces so nº
29103.000703/92);

XV – Rá dio Asa Bran ca de Sal gue i ro Ltda, a
par tir de 24 de de zem bro de 1991, na ci da de de Sal-
gue i ro, Esta do de Per nam bu co, ou tor ga da pelo De-
cre to nº 86.534, de 4 de no vem bro de 1981 (Pro ces so 
nº 29103.000694/91);

XVI – Rá dio Su baé Ltda, a par tir de 19 de se-
tem bro de 1998, na ci da de de Fe i ra de San ta na, Esta-
do da Ba hia, ou tor ga da ori gi na ri a men te à Rá dio Su-
baé de Fre qüên cia Mo du la da Ltda, con for me De cre to
nº 82.115, de 15 de agos to de 1978, re no va da pelo
De cre to nº 98.432. de 23 de no vem bro de 1989, e
trans fe ri da pelo De cre to de 31 de ou tu bro de 1996,
para a con ces si o ná ria de que tra ta este in ci so (Pro-
ces so nº 53640.000112/98).

Art. 2º A ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são,
cu jas con ces sões são re no va das por este De cre to,
re ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções, leis sub se quen tes e seus re gu la men tos.

Art. 3º A re no va ção da con ces são so men te pro du -
zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci -
o nal, nos ter mos do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 4º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra si lia, 23 de maio de 2000; 179º da Inde pen -
dên cia e 112º da Re pú bli ca. – Fer nan do Hen ri que
Car do so.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 90, DE 2002

(Nº 1.122/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Rá dio Be be dou ro FM Ltda, para ex plo -
rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da na ci da de de Pas-
sos Maia, Esta do de San ta Ca ta ri na.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 594, de 4 de ou tu bro de 2000, que ou tor ga
per mis são à Rá dio Be be dou ro FM Ltda, para ex plo -
rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi -
ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da
na ci da de de Pas sos Maia, Esta do de San ta Ca ta ri na.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 1.607, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do in ci so 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub-
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, per mis sões para ex plo -
rar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da -
de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo-
du la da, con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ra ria nº 593, de 4 de ou tu bro de 2000 –
RBN – Rede Bra sil Nor te de Co mu ni ca ção Ltda., na
ci da de de Di a nó po lis – TO;

2 – Por ta ria nº 594, de 4 de ou tu bro de 2000 – Rá dio
Be be dou ro FM Ltda., na ci da de de Pas sos Maia – SC;

3 – Por ta ria nº 595, de 4 de ou tu bro de 2000 –
Co lúm bia FM Ltda., na ci da de de Ibi po rã – PR;

4 – Por ta ria nº 596, de 4 de ou tu bro de 2000 – Mi-
la no FM Ltda., na ci da de de Bra si lân dia do Sul – PR;

5 – Por ta ria nº 597, de 4 de ou tu bro de 2000 –
Mi la no FM Ltda., na ci da de de Pa ra na city – PR;

6 – Por ta ria nº 598, de 4 de ou tu bro de 2000 –
Rá dio Sol Ma i or Ltda., na ci da de de Ba ye ux -P B;

7 – Por ta ria nº 599, de 4 de ou tu bro de 2000 – Ra di o -
jor nal de Amam baí Ltda., na ci da de de Amam baí – MS;

8 – Por ta ria nº 600, de 4 de ou tu bro de 2000 – Rá-
dio Itaí de Rio Cla ro Ltda., na ci da de de So no ra – MS:.

Bra sí lia, 31 de ou tu bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 501/MC

Bra sí lia, 17 de ou tu bro de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e re-

gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi -

nou-se a pu bli ca ção da Con cor rên cia nº
081/97-SFO/MC, com vis tas a im plan ta ção de uma es-
ta ção de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da,
na ci da de de Pas sos Maia, Esta do de San ta Ca ta ri na.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri a -
da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al te ra -
da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de 1997,
de po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta ção e as
pro pos tas téc ni ca e de pre ço pela ou tor ga das en ti da -
des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei nº 8.666, de
21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es pe cí fi ca de ra di -
o di fu são, con clu iu que a Rá dio Be be dou ro FM Ltda.,
ob te ve a ma i or pon tu a ção do va lor pon de ra do, nos ter-
mos es ta be le ci dos pelo Edi tal, tor nan do-se as sim a
ven ce do ra da Con cor rên cia, con for me ato da mes ma
Co mis são, que ho mo lo guei, ha ven do por bem ou tor gar
a per mis são, na for ma da Por ta ria in clu sa.

3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du zi rá
efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal,
para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do ato.

Res pe i to sa men te,  – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 594, DE 4 DE OUTUBRO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no uso
de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o art. 32 do
Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com
a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº 1.720, de 28
de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o que cons ta do
Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53820.000361/97, Con cor -
rên cia nº 081/97-SFOIMC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Rá dio Be be dou ro
FM Ltda. para ex plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem
di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so-
no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Pas sos
Maia, Esta do de San ta Ca ta ri na.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da re-
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pela ou tor ga da em suas pro pos tas.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do ar ti go 223, § 3º, da Cons ti tu i ção.

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de to nar-se
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 91, DE 2002

(Nº 1.143/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis -
são à Abo li ção FM Ltda, para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre-
qüên cia mo du la da na ci da de de Mos so ró, 
Esta do do Rio Gran de do Nor te.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 266, de 16 de maio de 2001, que ou tor ga per-

mis são à Abo li ção FM Ltda, para ex plo rar, por dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di -
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Mos so rá, Esta do do Rio Gran de do Nor te.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 750, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub-
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa nha -
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das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de
Esta do das Corm mi ca çôes, per mis sões para ex plo rar,
pelo pra zo de dez anos, som di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la -
da, con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 164, de 27 de mar ço de 200l – FM
de Ipo rá Ltda, na ci da de de Ca ná po lis-MG;

2 – Por ta ria nº 165, de 27 de mar ço de 2001 –
Rá dio Cul tu ral Ven da Nova FM Ltda, na ci da de de
Afon so Cláu dio-ES;

3 – Por ta ria nº 166, de 27 de mar ço de 2001 –
RBN – Rede Bra sil Nor te de Co mu ni ca ção Ltda, na ci-
da de de Bre ves-PA;

4 – Por ta ria nº 167, de 27 de mar ço de 2001 –
Nova Oli ve i ra FM Ste reo S/C Ltda, na ci da de de cru ci -
lân dia-MG;

5 – Por ta ria nº 168, de 27 de mar ço de 2001 –
RBN – Rede Bra sil Nor te de Co mu ni ca ção Ltda, na ci-
da de de Mon te Ale gre-PA;

6 – Por ta ria nº 169, de 27 de mar ço de 200l –
Rá dio Nova FM Len çóis Pa u lis ta-SP;

7 – Por ta ria nº 170, de 27 de mar ço de 2001 – Rá-
dio Are ia Bran ca Ltda, na ci da de de Ca ra gua ta tu ba-SP;

8 – Por ta ria nº 171, de 27 de mar ço de 2001 –
Ci da des do Vale Rá dio e Te le vi são Ltda, na ci da de de
Pi que te-SP;

9 – Por ta ria nº 172, de 27 de mar ço de 2001 –
Rá dio Fe li ci da de FM Ltda, na ci da de de Ca bro bó-PE;

10 – Por ta ria nº 173, de 27 de mar ço de 2001 –
Rá dio Ser ra na FM S/C Ltda., na ci da de de Ca cho e i -
ras de Ma ca cu – RJ;

11 – Por ta ria nº 176, de 27 de mar ço de 2001 –
RBN – Rede Bra sil Nor te de Co mu ni ca ção Ltda., na
ci da de de Ori xi mi ná – PA;

12 – Por ta ria nº 178, de 27 de mar ço de 2001 – Rá-
dio Prin ci pal FM Ltda., na ci da de de Val pa ra i zo – GO;

13 – Por ta ria nº 266, de 16 de maio de 2001 –
Abo li ção FM Ltda., na ci da de de Mos so ró – RN.

Bra sí lia, 17 de ju lho de 200l. – Fer nan do Hen ri -
que Car do so.

MC nº 322 EM

Bra sí lia, 22 de ju nho de 2001

Exce len tíss mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e re-

gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi -
nou-se a pu bli ca ção da Con cor rên cia nº
152/97-SSR/MC, com vis tas a im plan ta ção de uma es-
ta ção de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da,
na ci da de de Mos so ró, Esta do do Rio Gran de do Nor te.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri-
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al-
te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, de po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta -
ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre ço pela ou tor ga
das en ti da des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei
nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es-
pe cí fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que a Abo li ção FM
Ltda., ob te ve a ma i or pon tu a ção do va lor pon de ra do,
nos ter mos es ta be le ci dos pelo Edi tal, tor nan do-se as-
sim a ven ce do ra da Con cor rên cia, con for me ato da
mes ma Co mis são, que ho mo lo guei, ha ven do por bem
ou tor gar a per mis são, na for ma da Por ta ria in clu sa.

3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du -
zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na-
ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca ções

PORTARIA Nº 266, DE 16 DE MAIO DE 2001

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o
art. 32 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu -
são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou-
tu bro de 1963, com a re da ção que lhe foi dada pelo
De cre to nº 1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e
ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so nº
53780.000036/98, Con cor rên cia nº 152/97-SSR/MC,
re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Abo li ção FM
Ltda., para en plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem di-
re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no -
ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Mos so ró,
Esta do do Rio Gran de do Nor te.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da re-
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções 
as su mi das pela ou tor ga da em suas pro pos tas.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga -
is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter-
mos do ar ti go 223, § 3º, da Cons ti tu i ção.

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar-se
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 92, DE 2002

(Nº 1.150/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Ra di o di fu são Novo Mato Gros so Ltda,
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so-
no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de De ni se, Esta do de Mato Gros so.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 605, de 4 de ou tu bro de 2000, que ou tor ga
per mis são à Ra di o di fu são Novo Mato Gros so Ltda,
para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi -
da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia

mo du la da na ci da de de De ni se, Esta do de Mato
Gros so.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 1.671, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to a apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom-
pa nha das de Expo si ções de Mo ti vas do Se nhor Mi-
nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, per mis sões
para ex plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da, con for me os se guin tes atos e
en ti da des:

(À Co mis são de Edu ca ção.)
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1 – Por ta ria nº 601, de 4 de ou tu bro de 2000 –
Au ro ra Co mu ni ca ções Ltda, na ci da de de Bo ni to-MS;

2 – Por ta ria nº 602, de 4 de ou tu bro de 2000 –
RBN – Rede Bra sil Nor te de Co mu ni ca ção Ltda, na ci-
da de de Sor ri so-MT;

3 – Por ta ria nº 603, de 4 de ou tu bro de 2000 –
GMN 3 Pu bli ci da de Ltda, na ci da de de Di a man ti no-MT;

4 – Por ta ria nº 604, de 4 de ou tu bro de 2000 –
Rá dio Ci da de Bela Ltda, na ci da de de Cam po Ver-
de-MT;

5 – Por ta ria nº 605, de 4 de ou tu bro de 2000 –
Ra di o di fu são Novo Mato Gros so Ltda, na ci da de de
De ni se-MT;

6 – Por ta ria nº 606, de 4 de ou tu bro de 2000 –
Lu ce na e Cas tro Ltda, na ci da de de Cha pa di nha-MA;

7 – Por ta ria nº 607, de 4 de ou tu bro de 2000 –
Pa na qua ti ra Ra di o di fu são Ltda, na ci da de de Ca ru ta -
pe ra-MA;

8 – Por ta ria nº 608, de 4 de ou tu bro de 2000 –
Pa na qua ti ra Ra di o di fu são Ltda, na ci da de de Ce-
dral-MA;

9 – Por ta ria nº 609, de 4 de ou tu bro de 2000 –
Rá dio FM de Ipo rá Ltda, na ci da de de Alto Pa ra i so de
Go iás-GO;

  10 – Por ta ria nº 610, de 4 de ou tu bro de 2000 –
Rá dio FM de Ipo rá Ltda., na ci da de de Ipo rá-GO;

11 – Por ta ria nº 611, de 4 de ou tu bro de 2000 –
Rá dio Ver de Vale do Ara gua ia Ltda. na ci da de de Mi-
ne i ros-GO;

12 – Por ta ria nº 612, de 4 de ou tu bro de 2000 –
Rá dio Ti ra den tes Ltda., na ci da de de Iran du ba-AM;

13 – Por ta ria nº 613, de 4 de ou tu bro de 2000 –
Empre sa de Co mu ni ca ção Gran de Rio Ltda., na ci da -
de de Pe ne do-AL;

14 – Por ta ria nº 614, de 4 de ou tu bro de 2000 –
Sis te ma Cos ta Dou ra da de Co mu ni ca ção Ltda., na ci-
da de de Ma ra go gi-AL; e

15 – Por ta ria nº 615, de 4 de ou tu bro de 2000 –
Rá dio Jor nal a Crí ti ca Ltda., na ci da de de Pre si den te
Fi gue i re do-AM.

Bra sí lia, 9 de no vem bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 512/MC

Bra sí lia, 17 de ou tu bro de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e re-

gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi -
nou-se a pu bli ca ção da Con cor rên cia nº
70/97-SFO/MC, com vis tas a im plan ta ção de uma es-

ta ção de ra di o fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da,
na ci da de de De ni se, Esta do de Mato Gros so.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal, cri-
a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997, al-
te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, de po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta -
ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre ço pela ou tor ga
das en ti da des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei
nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es-
pe cí fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que a Ra di o di fu são
Novo Mato Gros so Ltda. ob te ve a ma i or pon tu a ção do
va lor pon de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos pelo Edi-
tal, tor nan do-se as sim a ven ce do ra da Con cor rên cia,
con for me ato da mes ma Co mis são, que ho mo lo guei,
ha ven do por bem ou tor gar a per mis são, na for ma da
Por ta ria in clu sa.

Escla re ço que, de acor do com o § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du zi rá
efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal,
para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do ato.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 605, DE 4 DE OUTUBRO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no uso
de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o art. 32 do
Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do
pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com
a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº 1.720, de 28
de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o que cons ta do
Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53690.000330/97, Con cor -
rên cia nº 70/97-SFO/MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são à Ra di o di fu são Novo
Mato Gros so Ltda. para ex plo rar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di -
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de
De ni se, Esta do de Mato Gros so.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da re-
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pela ou tor ga da em suas pro pos tas.

Art. 2º Este ato so men te pro du to ra efe i tos le ga is 
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do ar ti go 223, § 3º, da Cons ti tu i ção.

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar-se
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 93, DE 2002

(Nº 1.158/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à Ra dio Itaí de Rio Cla ro Ltda, para
ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra
em onda mé dia na ci da de de Ron do nó -
po lis, Esta do de Mato Gros so.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De-
cre to s/nº, de 11 de ou tu bro de 2000, que ou tor ga
con ces são à Rá dio Itaí de Rio Cla ro Ltda, para ex plo -
rar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi -
ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de
de Ron do nó po lis, Esta do de Mato Gros so.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 1.504, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,

Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do 
com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as,
acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor
Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca cões, o ato cons-
tan te do De cre to de 11 de ou tu bro de 2000, que
“Ou tor ga con ces são às en ti da des que men ci o na,
para ex plo rar ser vi ços de ra di o di fu são. e da ou tras
pro vi dên ci as”. As en ti da des men ci o na das são as
se guin tes:

1 – Lí der Co mu ni ca ções Ltda, na ci da de de Bra-
si léia-AC (onda mé dia):

2 – RBN – Rede Bra sil Nor te de Co mu ni ca ção
Ltda, na ci da de de Pos se-GO (onda mé dia):

3 – MR Ra di o di fu são Ltda, na ci da de de Ca xi -
as-MA (onda mé dia):

4 – MR Ra di o di fu são Ltda, na ci da de de Tu ri a -
çu-MA (onda mé dia):

5 – Rá dio Estre la de Ibi ú na Ltda, na ci da de de
Cam pi na Ver de-MG (onda mé dia);

6 – Ra di o di fu são Novo Mato Gros so Ltda, na ci-
da de de Ju a ra-MT (onda mé dia);

7 – Rá dio Itaí de Rio Cla ro Ltda, na ci da de de
Ron do nó po lis-MT (onda mé dia);

8 – Rá dio Pan ta nal de Co xim Ltda, na ci da de de
Co xim-MS (onda mé dia);

9 – RIR – Rede Inte gra da de Ra di o di fu são S/C
LTDA, na ci da de de Angi cos-RN (onda mé dia);

10 – Di fu so ra Go mes Ltda, na ci da de de Flo ri a -
nó po lis-SC (onda mé dia):

11 – Rá dio Vale do Con tes ta do Ltda, na ci da de
de Vi de i ra-SC (onda mé dia);

12 – RBN – Rede Bra sil Nor te de Co mu ni ca ção
Ltda, na ci da de de Di a nó po lis-TO (onda mé dia):

13 – Rá dio Foz-lago Co mu ni ca do ra Ltda, na ci-
da de de Foz do Igua çu-PR (onda mé dia);

  14 – RBN – Rede Bra sil Nor te de Co mu ni ca ção 
Ltda., na ci da de de San ta rem-PA (sons e ima gens); e

15 – TVCI – TV Co mu ni ca ções Inte ra ti vas Ltda.,
na ci da de de Pa ra na gua-PR (sons e ima gens).

Bra sí lia, 24 de ou tu bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 448/MC

Bra sí lia, 4 de ou tu bro de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,

Em con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e
re gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi -
nou-se a ins ta u ra ção de pro ce di men to li ci ta tó rio, na
mo da li da de Con cor rên cia, com vis tas à ou tor ga de
con ces são para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são, nas
lo ca li da des e Uni da des da Fe de ra ção aba i xo in di ca -
das.

2. A Co mis são Espe ci al de Ambi to Na ci o nal,
cri a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de
1997, al te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de-
zem bro de 1997, após ana li sar a do cu men ta ção de
ha bi li ta ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre ço das
en ti da des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei nº
8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es-
pe cí fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que ob ti ve ram a
ma i or pon tu a ção do va lor pon de ra do, nos ter mos
es ta be le ci dos pe los res pec ti vos Edi ta is, tor nan -
do-se as sim ven ce do ras das Con cor rên ci as, con-
for me atos da mes ma Co mis são, que ho mo lo guei,
as se guin tes en ti da des:

Lí der Co mu ni ca ções Ltda., ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em onda mé dia na ci da de de Bra si le ia,
Esta do do Acre (Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53600.000043/97 e Con cor rên cia nº 88/97-SFO/MC);

RBN – Rede Bra sil Nor te de Co mu ni ca ção
Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia
na ci da de de Pos se, Esta do de Go iás (Pro ces so
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Admi nis tra ti vo nº 53670.000279/97 e Con cor rên cia nº
92/97-SFO/MC);

MR Ra di o di fu são Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Ca xi as, Esta do
do Ma ra nhão (Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53630.000237/97 e Con cor rên cia nº 93/97-SFO/MC)

MR Ra di o di fu são Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Tu ri a çu, Esta do
do Ma ra nhão (Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53680.000294/97 e Con cor rên cia nº 93/97-SFO/MC);

Rá dio Estre la de Ibi u na Ltda., ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Cam pi na 
Ver de, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so Admi nis tra -
ti vo nº 53710.000842/97 e Con cor rên cia nº
94/97-SFO/MC);

Ra di o di fu são Novo Mato Gros so Ltda., ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Ju a ra, Esta do de Mato Gros so (Pro ces so Admi nis tra -
ti vo nº 53690.000358/97 e Con cor rên cia nº
95/97-SFO/MC);

Rá dio Itaí de Rio Cla ro Ltda., ser vi ço de ra di o di -
fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Ron do nó -
po lis, Esta do de Mato Gros so (Pro ces so Admi nis tra ti -
vo nº 53690.000362/97 e Con cor rên cia nº
95/97-SFO/MC);

Rá dio Pan ta nal de Co xim Ltda., ser vi ço de ra di -
o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Co xim,
Esta do do Mato Gros so do Sul (Pro ces so Admi nis tra -
ti vo nº 53700.001107/97 e Con cor rên cia nº
96/97-SFO/MC);

RIR – Rede Inte gra da de Ra di o di fu são S/C
Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia
na ci da de de Angi cos, Esta do do Rio Gran de do Nor te 
(Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53780.000174/97 e Con-
cor rên cia nº 99/97-SFO/MC);

Di fu so ra Go mes Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Flo ri a nó po lis,
Esta do de San ta Ca ta ri na (Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53820.000383/97 e Con cor rên cia nº
102/97-SFO/MC);

Rá dio Vale do Con tes ta do Ltda., ser vi ço de ra di -
o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Vi de i ra, 
Esta do de San ta Ca ta ri na (Pro ces so Admi nis tra ti vo
nº 53820.000391/97 e Con cor rên cia nº
102/97-SFO/MC);

RBN – Rede Bra sil Nor te de Co mu ni ca ção
Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia
na ci da de de Di a no po lis, Esta do do To can tins (Pro-

ces so Admi nis tra ti vo nº 53665.000028/97 e Con cor -
rên cia nº 104/97-SFO/MC);

Rá dio Foz-Lago Co mu ni ca do ra Ltda., ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Foz do Igua çu, Esta do do Pa ra ná (Pro ces so Admi nis -
tra ti vo nº 53740.000577/97 e Con cor rên cia nº
105/97-SFO/MC);

RBN – Rede Bra sil Nor te de Co mu ni ca ção
Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na
ci da de de San ta rém, Esta do do Pará (Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53720.000251/97 e Con cor rên cia nº
108/97-SFO/MC);

TVCI-TV Co mu ni ca ções Inte ra ti vas Ltda., ser vi -
ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de de
Pa ra na guá, Esta do do Pa ra ná (Pro ces so Admi nis tra -
ti vo nº 53740.000640/97 e Con cor rên cia nº
110/97-SFO/MC).

3. Nes sa con for mi da de, e em ob ser vân cia ao
que dis põe o art. 29 do Re gu la men to dos Ser vi ços de
Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de
31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção que lhe foi
dada pelo De cre to nº 1.720, de 28 de no vem bro de
1995, sub me to a ele va da con si de ra ção de Vos sa
Exce lên cia pro je to de de cre to que tra ta da ou tor ga de
con ces são às re fe ri das en ti da des para ex plo rar os
ser vi ços de ra di o di fu são men ci o na dos.

  4. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du zi rá
efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o -
nal, para onde so li ci to seja

en ca mi nha do o re fe ri do ato.
Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga Mi nis tro

de Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 11 DE 0UTUBRO DE 2000

Ou tor ga con ces são as en ti da des
que men ci o na, para ex plo rar ser vi ços de
ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Fre si den te da Re pú bli ca, no usa das atri bu i -
çães que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV. e 223, ca-
put, da Cons ti tu i ção, e 34, § 1º da Lei nº 4.117, de 27
de agos to de 1962, e ten do em vis ta o dis pos to no art.
29 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de
1963, al te ra do pelo De cre to nº 1.720, de 28 de no-
vem bro de 1995.

DECRETA:
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Art. 1º Fica ou tor ga da con ces são às en ti da des
aba i xo men ci o na das, para ex plo rar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di -
fu são so no ra em onda mé dia:

I – Li der Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Bra-
si léia. Esta do do Acre (Pro ces so  Admi nis tra ti vo nº
53600.000043/97 e Con cor ren cia nº 88/97-SFO/MC);

II – RBN – Rede Bra sil Nor te de Co mu ni ca ção
Ltda., na ci da de de Pos se, Esta do de Go i as (Pro ces -
so Admi nis tra ti vo nº 53670.000279/97 e Con cor rên -
cia nº 92/97-SFO/MC);

III – MR Ra di o di fu são Ltda., na ci da de de Ca xi -
as, Esta do do Ma ra nhão (Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53680.000287/97 e Con cor rên cia 93/97-SFO/MC);

IV – MR Ra di o di fu são Ltda., na ci da de de Tu ri a -
çu, Esta do do Ma ra nhão (Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53680.000294/97 e Con cor rên cia nº 93/97-SFO/MC);

V – Rá dio Estre la de Ibi u na Ltda., na ci da de de
Cam pi na Ver de, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53710.000842/97 e Con cor rên cia nº
94/97-SFO/MC);

VI – Ra di o di fu são Novo Mato Gros so Ltda., na
ci da de de Ju a ra, Esta do de Mato Gros so (Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53690.000358/97 e Con cor rên cia nº
95/97-SFO/MC);

VII – Rá dio Itai de Rio Cla ro Ltda., na ci da de de
Ron do nó po lis, Esta do de Mato Gros so (Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53690.000362/97 e Con cor rên cia nº
95/97-SFO/MC);

VIII – Rá dio Pan ta nal de Co xim Ltda., na ci da de
de Co xi ro, Esta do de Mato Gros so do Sul (Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53700.001107/97 e Con cor rên cia nº
96/97-SFO/MC);

IX – RIR – Rede Inte gra da de Ra di o di fu são S/C
Ltda., na ci da de de Angi cos, Esta do do Rio Gran de do
Nor te (Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53780.000174/97 e
Con cor rên cia nº 99/97-SFO/MC);

X – Di fu so ra Go mes Ltda., na ci da de de Flo ri a -
nó po lis, Esta do de San ta Ca ta ri na (Pro ces so Admi-
nis tra ti vo nº 53820.000383/97 e Con cor rên cia nº
102/97-SFO/MC);

XI – Rá dio Vale do Con tes ta do Ltda., na ci da de
de Vi de i ra, Esta do de San ta Ca ta ri na (Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53820.000391/97 e Con cor rên cia nº
102/97-SFO/MC);

XII – RBN – Rede Bra sil, Nor te de Co mu ni ca ção 
Ltda., na ci da de de Día ri o po lís, Esta do do To ca an tins
(Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53665.000028/97 e Con-
cor rên cia nº 4/97-SFO/MC);

XIII – Rá dio Foz-lago Co mu ni ca do ra Ltda., na
ci da de de Foz do Igua çu, Esta do do Pa ra ná (Pro ces -
so Admi nis tra ti vo nº 53740.000577/97 e Con cor rên -
cia nº  105/97-SFO/MC;

Art. 2º Fica ou tor ga da con ces são as en ti da des
aba i xo men ci o na das, para ex plo rar, pelo pra zo de
quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens:

I – RBN – Rede Bra sil Nor te de Co mu ni ca ção
Ltda., na ci da de de San ta rém, Esta do do Pará (Pro-
ces so Adi ni nis tra ti vo nº 53720.000251/97 e Con cor -
rên cia na 108/97 SFO/MC;

II – TVCI-TV Co mu ni ca ções Inte ra ti vas Ltda., na
ci da de de Pa ra na guá, Esta do do Pa ra ná (Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53740.000640/97 e Con cor rên cia nº 
110/97-SFO/MC).

Art. 3º As con ces sões ora ou tor ga das re-
ger-se-ão pelo Có di go Bra si le i ro de Te le cor nu ni ca -
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pe las ou tor ga das.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi ra efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 5º Os con tra tos de cor ren tes des tas con ces -
sões de ve rão ser as si na dos den tro de ses sen ta dias,
a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção de que
tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de to mar-se nula, de
ple no di re i to, a ou tor ga con ce di da.

Art. 6º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 11 de ou tu bro de 2000; 179º da Inde-
pen dên cia e 112º da Re pú bli ca. 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 94, DE 2002

(Nº 1.163/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato, que re no va a per mis -
são ou tor ga da à Rá dio Ondas Ver des de
Ca tan du va Ltda., para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em fre quên cia
mo du la da na ci da de de Ca tan du va, Esta-
do de São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a
Por ta ria nº 359, de 24 de ju lho de 2000, que re-

no va por dez anos, a par tir de 5 de no vem bro de
1994, a per mis são ou tor ga da à Rá dio Ondas Ver des
de Ca tan du va Ltda., para ex plo rar, sem di re i to de ex-
clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre-
qüên cia mo du la da na ci da de de Ca tan du va, Esta do
de São Pa u lo.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 1.441, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con cres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub-
me to a apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha da de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções, re no va ção de per mis -
sões para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de ex-
clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra, con for -
me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 353, de 24 de ju lho de 2000 – Rá-
dio Hertz de Fran ca Ltda., na ci da de de Fran ca – SP
(fre qüên cia mo du la da;

2 – Por ta ria nº 354, de 24 de ju lho de 2000 –
Emis so ras in te ri o ra nas Ltda., na ci da de de Bra gan ça
Pa u lis ta – SP (fre qüên cia mo du la da);

3 – Por ta ria nº 358, de 24 de ju lho de 2000 – Rá-
dio Fe li ci da de FM Ltda., ori gi na ri a men te To tal Co mu -
ni ca ções de Ra di o di fu são So no ra e Te le vi sa da Ltda.,
na ci da de de Ivo ti – RS (fre qüên cia mo du la da);

4 – Por ta ria nº 359, de 24 de ju lho de 2000 – Rá-
dio Ondas Ver des de Ca tan du va Ltda., na ci da de de
Ca tan du va – SP (fre qüên cia mo du la da);

5 – Por ta ria nº 362, de 24 de ju lho de 2000 – Rá-
dio Di fu so ra de Ita co a ti a ra Ltda., na ci da de de Ita co a -
ti a ra-AM (fre qüên cia mo du la da);

6 – Por ta ria nº 365, de 24 de ju lho de 2000 –
Empre sa de Ra di o di fu são Olím pia Ste reo Ltda., na ci-
da de de Olím pia-SP (fre qüên cia mo du la da);

7 – Por ta ria nº 413, de 31 de ju lho de 2000 – So-
ci e da de Rá dio Cul tu ra de Var gem Gran de do Sul

Ltda., na ci da de de Var gem Gran de do Sul-SP (onda
mé dia):

8 – Por ta ria nº 416, de 31 de ju lho de 2000 – Rá dio 
Eldo ra do Ltda.,  ori gi na ri a men te Rá dio Eldo ra do S/A.,
na ci da de de São Pa u lo-SP (fre qüên cia mo du la da)

9 – Por ta ria nº 419, de 31 de ju lho de 2000 – Rá-
dio Clu be de Tupã Ltda, na ci da de de Tupã-SP (onda
mé dia);

10 – Por ta ria nº 447, de 14 de agos to de 2000 –
Me a i pe Empre sa de Co mu ni ca ções Ltda, na ci da de
de Gu a ra pa ri-ES (fre qüên cia Mo du la da);

11 – Por ta ria nº 448, de 14 de agos to de 2000 –
Rá dio Pa ra na í ba Ltda, na ci da de de Itum bi a ra-GO
(fre qüên cia mo du la da);

12 – Por ta ria nº 514, de 23 de agos to de 2000 –
Rá dio Ca ra í bas Ltda, na ci da de de Ire cê-BA (fre qüên -
cia mo du la da);

13 – Por ta ria nº 534, de 14 de se tem bro de 2000
– Rá dio Ga li léia FM de Po ran ga tu Ltda, na ci da de de
Po ran ga tu-GO (fre qüên cia Mo du la da);

Bra sí lia, 16 de ou tu bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 382/MC

Bra sí lia, 20 de se tem bro de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli -
ca,

Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a in-
clu sa Por ta ria nº 359, de 24 de ju lho de 2000, pela qual
re no vei a per mis são ou tor ga da à Rá dio Ondas Ver des
de Ca tan du va Ltda, pela Por ta ria nº 232, de 31 de ou-
tu bro de 1984, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União
do dia 5 de no vem bro sub se qüen te, para ex plo rar ser-
vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da,
na ci da de de Ca tan du va, Esta do de São Pa u lo.

2. Os ór gãos com pe ten tes des te Mi nis té rio ma-
ni fes ta ram-se so bre o pe di do, con si de ran do-o ins tru í -
do de acor do com a le gis la ção apli cá vel, o que me le-
vou a de fe rir o re que ri men to de re no va ção.

3. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art 223
da Cons ti tu i ção Fe de ral, o ato de re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha -
do o re fe ri do ato, acom pa nha do do Pro ces so Admi-
nis tra ti vo nº 53830.001367/94, que lhe deu ori gem.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca ções

PORTARIA Nº 359, DE 24 DE JULHO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con for me o dis pos to no art.
6º, in ci so II, do De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de
1983, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53830.001367/94, re sol ve:
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Art. 1º Re no var, de acor do com o art 33, § 3º,
da Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez
anos, a par tir de 5 de no vem bro de 1994, a per mis -
são ou tor ga da à Rá dio Ondas Ver des de Ca tan du va
Ltda, pela Por ta ria nº 232, de 31 de ou tu bro de 1984,
pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União 5 de no vem bro
sub se qüen te, para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi -
da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da, na ci da de de Ca tan du va, Esta do de São
Pa u lo.

Art. 2º A ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são,
cuja ou tor ga é re no va da por esta Por ta ria, re ger-se-á
pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, leis
sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

Art. 3º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 4º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

04844 Qu in ta-fe i ra  18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

    245ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  18 04845

(À Co mis são de Edu ca ção)

ABRIL 2002246    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



  PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 95, DE 2002

(Nº 1.120, de 2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso-
ci a ção Co mu ni tá ria No vos Ca mi nhos a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria na ci da de de Ira ce ma, Esta do do
Ce a ra.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-
ta ria nº 455, de 14 de agos to de 2000, que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria No vos Ca mi nhos a exe cu tar, 
por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ira ce ma, Esta-
do do Ce a ra.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 1.605, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,

Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do
com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
sub me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as,
acom pa nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se-
nhor Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, au to -
ri za ções para exe cu tar, pelo pra zo de três anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ços de ra di o di -
fu são co mu ni tá ria, con for me os se guin tes atos e
en ti da des:

1 – Por ta ria nº 449, de 14 de agos to de 2000 –
Co mu ni da de de Je sus, na ci da de de Bom Su ces so –
MG;

2 – Por ta ria nº 450, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria dos Pro du to res Ru ra is de
São Ga bri el, na ci da de de São Ga bri el – BA;

3 – Por ta ria nº 452, de 14 de agos to de 2000 –
So ci e da de dos Eco lo gis tas de Tam baú, na ci da de de
Tam baú – SP;

4 – Por ta ria nº 455, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria No vos Ca mi nhos, na ci da de
de Ira ce ma – CE;

5 – Por ta ria nº 457, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Pe. Cons tan ti no Zaj kows ki
para o De sen vol vi men to So ci al, Cul tu ral e Artís ti co,
na ci da de de Dom Fe li ci a no – RS;

6 – Por ta ria nº 463, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria Da ma ta FM, na ci da -
de de São Lou ren ço da Mata – PE;

7 – Por ta ria nº 464, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Cal mo nen se, na ci da de de
Mi guel Cal mon – BA;

8 – Por ta ria nº 467, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni ta ria “Ca mi nho do Sol”, na ci da de 
de Qu e luz – SP;

9 – Por ta ria nº 468, de 14 de agos to de 2000 –
Cons te la ção Asso ci a ção Cul tu ral, na ci da de de Cha-
pa dão do Céu – GO;

10 – Por ta ria nº 469, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria e Cul tu ral Nas cen te do Vale
de Alfre do Wag ner, na ci da de de Alfre do Wag ner –
SC;

11 – Por ta ria nº 474, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria da Rá dio San to Antô nio, na
ci da de de Itu tin ga – MG;

12-Por ta ria nº 475, de l4 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Be ne fi cen te, Artís ti ca e Cul-
tu ral Gu a ra ni en se de Rá dio e TV, na ci da de de Gu a ra -
ni – MG;

13 – Por ta ria nº 477, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ra di o di fu são Cul tu ral
Cris ti nen se, na ci da de de Cris ti na – MG;

14 – Por ta ria nº 480, de 14 de agos to de 2000 –
Fun da ção Cul tu ral Sa u de de Cam pos, na ci da de de
Cam pos dos Goy ta ca zes – RJ;

15 – Por ta ria nº 481, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Rá dio Co mu ni tá ria FM San ta Rita – Um
Bem da Co mu ni da de 99,9 MHZ, na ci da de de San ta
Cruz – RN;

16 – Por ta ria nº 482, de 14 de agos to de
2000 – Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Ja ca ré dos
Ho mens – ACJH, na ci da de de Ja ca ré dos Ho-
mens – AL;

17 – Por ta ria nº 484, de 14 de agos to de 2000 –
Rá dio Co mu ni tá ria Tran sa ma zô ni ca FM, na ci da de de
Por to Ve lho – RO;
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18 – Por ta ria nº 486, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção de De sen vol vi men to Cul tu ral e Artís ti co
da Co mu ni da de de São João do Tri un fo – PR, na ci da -
de de São João do Tri un fo – PR;

19 – Por ta ria nº 487, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Co mu ni tá ria de Aba diâ nia, na ci da de de
Aba diâ nia – GO; e

20 – Por ta ria nº 488, de 14 de agos to de 2000 –
Asso ci a ção Com mú tá ria São Fran cis co, na ci da de de
La ran je i ras do Sul – PR.

Bra sí lia, 31 de ou tu bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 480/MC

Bra sí lia, 11 de ou tu bro de 2000

Exce len tis sí mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli -
ca,

Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia Por ta ria de ou-
tor ga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para
que a en ti da de de no mi na da Asso ci a ção Co mu ni tá ria
No vos Ca mi nhos, com sede na ci da de de Ira ce ma,
Esta do do Ce a rá, ex plo re o ser vi ço de ra di o di fu são
co mu ni tá ria, em con for mi da de com o ca put do art.
223, da Cons ti tu i ção e a Lei nº 9.612, de 19 de fe ve re -
i ro de 1998.

2. Re fe ri da en ti da de re que reu ao Mi nis té rio das
Co mu ni ca ções sua ins cri ção para pres tar o ser vi ço,
cuja do cu men ta ção in clui ma ni fes ta ção de apo io da
co mu ni da de, numa de mons tra ção de re cep ti vi da de
da fi lo so fia de cri a ção des se bra ço da ra di o di fu são,
de ma ne i ra a in cen ti var o de sen vol vi men to e a se di -
men ta ção da cul tu ra ge ral das lo ca li da des pos tu lan -
tes.

3. Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci -
a ti va co man da da por Vos sa Exce lên cia, es sas
ações per mi tem que as en ti da des tra ba lhem em
con jun to com a co mu ni da de, au xi li an do não só no
pro ces so edu ca ci o nal, so ci al e cul tu ral mas, tam-
bém, ser vem de elo à in te gra ção de in for ma ções be-
né fi cas em to dos os seg men tos, e a to dos es ses nú-
cle os po pu la ci o na is.

4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li -
ses téc ni ca e ju rí di ca da pe ti ção apre sen ta da, cons-
ta tan do a ine xis tên cia de óbi ce le gal e nor ma ti vo ao

ple i to, o que se con clui da do cu men ta ção de ori-
gem, con subs tan ci a da nos au tos do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53650.002671/98, que ora faço
acom pa nhar, com a fi na li da de de sub si di ar os tra-
ba lhos fi na is.

5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti -
tu ci o na is e le ga is, a ou tor ga de au to ri za ção, ob je to 
do pre sen te pro ces so, pas sa rá a pro du zir efe i tos
le ga is so men te após de li be ra ção do Con gres so
Na ci o nal, a teor do § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção 
Fe de ral.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 455, DE 14 DE AGOSTO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos
ar ti gos 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3 de ju nho de
1998, e ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53650.002671/98, re sol ve:

Art. 1º Au to ri zar a Asso ci a ção Co mu ni tá ria
No vos Ca mi nhos, com sede na Tra ves sa José Ha-
mil ton Cos ta nº 30, na ci da de de Ira ce ma, Esta do
do Ce a rá, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu -
ni tá ria, pelo pra zo de três anos, sem di re i to de ex-
clu si vi da de.

Art. 2º Esta au to ri za ção re ger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fe ve re i ro de 1998, leis sub se qüen tes,
seus re gu la men tos e nor mas com ple men ta res.

Art. 3º A en ti da de fica au to ri za da a ope rar
com o sis te ma ir ra di an te lo ca li za do nas co or de na -
das ge o grá fi cas com la ti tu de em 05°48’34"S e lon-
gi tu de em 38°18’21"W, uti li zan do a fre qüên cia de
104,9 MHz.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da -
de ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me-
ses a con tar da data de pu bli ca ção do ato de de li be ra -
ção.

Art. 5º Esta Por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 96, DE 2002

(Nº 970/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à RBN – Rede Bra sil Nor te de Co mu -
ni ca ção Ltda, para ex plo rar ser vi ço de ra-
di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci-
da de de Di a nó po lis, Esta do do To can tins.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De-
cre to s/nº, de 11 de ou tu bro de 2000, que ou tor ga
con ces são à RBN – Rede Bra sil Nor te de Co mu ni ca -
ção Ltda, para ex plo rar, por dez anos, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
onda mé dia na ci da de de Di a nó po lis, Esta do do To-
can tins.

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 1.504, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,

Nos ter mos do ar ti go 49, in ci so XII, com bi na do
com o § 3º do ar ti go 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral sub-
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Esta do das Co mu ni ca ções o ato cons tan te do De-
cre to de 11 de ou tu bro de 2000, que “Ou tor ga con-
ces são às en ti da des que men ci o na, para ex plo rar
ser vi ços de ra di o di fu são e dá ou tras pro vi dên ci as”. As
en ti da des men ci o na das são as se guin tes:

1 – Lí der Co mu ni ca ções Ltda, na ci da de de Bra-
si léia-AC, onda mé dia);

2 – RBN – Rede Bra sil Nor te de Co mu ni ca ção
Ltda, na ci da de de Pos se-GO (onda mé dia);

3 – MR Ra di o di fu são Ltda, na ci da de de Ca xi -
as-MA (onda mé dia):

4 – MR Ra di o di fu são Ltda, na ci da de de Tu ri a -
çu-MA (onda mé dia);

5 – Rá dio Estre la de Ibi ú na Ltda, na ci da de de
Cam pi na Ver de-MG (onda mé dia);

6 – Ra di o di fu são Novo Mato Gros so Ltda, na ci-
da de de Ju a ra-MT (onda mé dia);

7 – Rá dio Itaí de Rio Cla ro Ltda, na ci da de de
Ron do nó po lis-MT (onda mé dia);

8 – Rá dio Pan ta nal de Co xim Ltda, na ci da de de
Co xim-MS (onda mé dia):

9 – RIR – Rede Inte gra da de Ra di o di fu são S/C
Ltda, na ci da de de Angi cos-RN (onda mé dia);

10 – Di fu so ra Go mes Ltda, na ci da de de Flo ri a -
nó po lis-SC (onda mé dia):

11 – Rá dio Vale do Con tes ta do Ltda, na ci da de
de Vi de i ra-SC (onda mé dia);

12 – RBN – Rede Bra sil Nor te de Co mu ni ca ção
Ltda, na ci da de de Di a nó po lis-TO (onda mé dia);

13 – Rá dio Foz-lago Co mu ni ca do ra Ltda, na ci-
da de de Foz do Igua çu-PR (onda mé dia);

14 – RBN – Rede Bra sil Nor te de Co mu ni ca ção
Ltda, na ci da de de San ta rém-PA (sons e Ima gens); e

15 – TVCI-TV Co mu ni ca ções Inte ra ti vas Ltda,
na ci da de de Pa ra na guá-PR (sons e ima gens); e

Bra sí lia, 24 de ou tu bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 448/MC

Bra sí lia, 4 de ou tu bro de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli -
ca,

Em con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e
re gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi -
nou-se a ins ta u ra ção de pro ce di men to li ci ta tó rio, na
mo da li da de Con cor rên cia, com vis tas à ou tor ga de
con ces são para ex plo rar ser vi ço de ra di o do fi são, nas
lo ca li da des e Uni da des da Fe de ra ção aba i xo in di ca -
das.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal,
cri a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de
1997, al te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de-
zem bro de 1997, após ana li sar com do cu men ta ção
de ha bi li ta ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre ço
das en ti da des pro po nen tes, com ob ser vân cia da
Lei nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la -
ção es pe cí fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que ob ti ve -
ram a ma i or pon tu a ção do va lor pon de ra do, nos ter-
mos es ta be le ci dos pe los res pec ti vos Edi ta is, tor-
nan do-se as sim ven ce do ras das Con fe rên ci as,
con for me atos da mes ma Co mis são, que ho mo lo -
guei, as se guin tes en ti da des:

Lí der Co mu ni ca ções Ltda., ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em onda mé dia na ci da de de Bra si léia,
Esta do do Acre (Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53600.000043/97 e Con cor rên cia nº
088/97-SFO/MC);
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RBN – Rede Bra sil Nor te de Co mu ni ca ção
Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia
na ci da de de Pos se, Esta do de Go iás (Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53670.000279/97 e Con cor rên cia nº
092/97-SFO/MC;

MR Ra di o di fu são Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Ca xi as, Esta do
do Ma ra nhão (Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53680.000287/97 e Con cor rên cia nº 093/97 – SFO/MC);

MR Ra di o di fu são Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Tu ri a çu, Esta do
do Ma ra nhão (Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53680.000294/97 e Con cor rên cia nº
093/97-SFO/MC);

Rá dio Estre la de Ibi ú na Ltda., ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Cam pi na 
Ver de, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so Admi nis tra -
ti vo nº 53710.000842/97 e Con cor rên cia nº 094/97 –
SFO;MC);

Ra di o di fu são Novo Mato Gros so Ltda., ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Ju a ra, Esta do de Mato Gros so (Pro ces so Admi nis tra -
ti vo nº 53690.000358/97 e Con cor rên cia nº
095/SFO/MC;

Rá dio Itaí de Rio Cla ro Ltda., ser vi ço de ra di o di -
fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Ron do nó -
po lis, Esta do de Mato Gros so (Pro ces so Admi nis tra ti -
vo nº 53690.000362/97 e Con cor rên cia nº
095/97-SFO/MG;

Rá dio Pan ta nal de Co xim Ltda., ser vi ço de ra di -
o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Co xim,
Esta do do Mato Gros so do Sul (Pro ces so Admi nis tra -
ti vo nº 53700.001107/97 e Con cor rên cia nº 096/97 –
SFO/MC);

RIR – Rede Inte gra da de Ra di o di fu são S/C
Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia
na ci da de de Angi cos, Esta do do Rio Gran de do Nor te 
(Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53780.000174/97 e Con-
cor rên cia nº 099/97 – SFO/MC);

Di fu so ra Go mes Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Flo ri a nó po lis,
Esta do de San ta Ca tar na (Pro ce so Admi nis tra ti vo nº
53820.000383/97 e Con cor rên cia nº 102/97 –
SFO/MC);

Rá dio Vale Con tes ta do Ltda., ser vi ço de ra di o di -
fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Vi de i ra,
Esta do de San ta Ca ta ri na (Pro ces so Admi nis tra ti vo

nº 53820.000391/97 e Con cor rên cia nº 102/97 –
SFO/MC);

RBN – Rede Bra sil Nor te de Co mu ni ca ção
Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia
na ci da de de Di a nó po lis, Esta do do To can tins (Pro-
ces so Admi nis tra ti vo nº 53665.000028/97 e Con cor -
rên cia nº 104/97 – SFO/MC);

Rá dio Foz-Lago Co mu ni ca do ra Ltda., ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Foz do Igua çu, Esta do do Pa ra ná (Pro ces so Admi nis -
tra ti vo nº 53740.000577/97 e Con cor rên cia nº 105/97
– SFO/MC);

RBN – Rede Bra sil Nor te de Co mu ni ca ção
Ltda., ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na
ci da de de San ta rém, Esta do do Pará (Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53720.000251/97 e Con cor rên cia nº
108/97 – SFO/MC);

TVCI – TV Co mu ni ca ções Inte ra ti vas Ltda., ser-
vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens na ci da de de
Pa ra na guá Esta do do Pa ra ná (Pro ces so Admi nis tra ti -
vo nº 53740.000.640/97 e Con cor rên cia nº 110/97 –
SFO/MC);

3. Nes sa con for mi da de, e ob ser vân cia ao que
dis põe o art. 29 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra-
di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31
de ou tu bro de 1963, com a re da ção que lhe foi dada
pelo De cre to nº 1.720, de 28 de no vem bro de 1995,
sub me to à ele va da con si de ra ção de Vos sa Exce lên -
cia pro je to de de cre to que tra ta da ou tor ga de con ces -
são às re fe ri das en ti da des para ex plo rar os ser vi ços
de ra di o di fu são men ci o na dos.

4. Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du zi -
rá efe i tos le ga is após a de li be ra ção do Con gres so
Na ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe -
ri do ato.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

DECRETO DE 11 DE OUTUBRO DE 2000

Ou tor ga con ces são às en ti da des
que men ci o na, para ex plo rar ser vi ços de
ra di o di fu são, e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i -
ções que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223, ca-
put, da Cons ti tu i ção, e 34, § 1º, da Lei nº 4.117, de 27
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de agos to de 1962, e ten do em vis ta o dis pos to no art.
29 do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são,
apro va do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de
1963, al te ra do pelo De cre to nº 1.720, de 28 de no-
vem bro de 1995,

De cre ta:

Art. 1º Fica ou tor ga da con ces são às en ti da des
men ci o na das, para ex plo rar, pelo pra zo de dez anos,
sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia:

I – Lí der Co mu ni ca ções Ltda., na ci da de de Bra-
si léia, Esta do do Acre (Pro ce so Admi nis tra ti vo nº
53600.000043/97 e Con cor rên cia nº 088/97 –
SFO/MC);

II – RBN – Rede Bra sil Nor te de Co mu ni ca ção
Ltda, na ci da de de Pos se, Esta do de Go iás (Pro ces so 
Admi nis tra ti vo nº 53670.000279/97 e Con cor rên cia nº
092/97-SFO/MC);

III – MR Ra di o di fu são Ltda, na ci da de de Ca xi -
as, Esta do do Ma ra nhão (Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53680.000287/97 e Con cor rên cia nº
093/97-SFO/MC);

IV – MR Ra di o di fu são Ltda, na ci da de de Tu ri a -
çu, Esta do do Ma ra nhão (Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
53680.000294/97 e Con cor rên cia nº
093/97-SFO/MC);

V – Rá dio Estre la de Ibi ú na Ltda, na ci da de de
Cam pi na Ver de, Esta do de Mi nas Ge ra is (Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53710.000842/97 e Con cor rên cia nº
094/97-SFO/MC);

VI – Ra di o di fu são Novo Mato Gros so Ltda, na
ci da de de Ju a ra, Esta do de Mato Gros so (Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53690.000358/97 e Con cor rên cia nº
095/97-SFO/MC);

VII – Rá dio Itaí de Rio Cla ro Ltda, na ci da de de
Ron do nó po lis, Esta do de Mato Gros so (Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53690.000362/97 e Con cor rên cia nº
095/97-SFO/MC);

VIII – Rá dio Pan ta nal de Co xim Ltda, na ci da de
de Co xim, Esta do de Mato Gros so do Sul (Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53700.001107/97 e Con cor rên cia nº
096/97-SFO/MC);

IX – RIR – Rede Inte gra da de Ra di o di fu são S/C
Ltda, na ci da de de Angi cos, Esta do do Rio Gran de do
Nor te (Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53780.000174/97
e Con cor rên cia nº 099/97-SFO/MC);

X – Di fu so ra Go mes Ltda., na ci da de de Flo ri a -
nó po lis, Esta do de San ta Ca ta ri na (Pro ces so Admi-
nis tra ti vo nº 53820.000383/97 e Con cor rên cia nº
102/97-SFO/MC);

XI – Rá dio Vale do Con tes ta do Ltda, na ci da de
de Vi de i ra, Esta do de San ta Ca ta ri na (Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53820.000391/97 e Con cor rên cia nº
102/97-SFO/MC);

XII – RBN – Rede Bra sil Nor te de Co mu ni ca ção
Ltda, na ci da de de Di a nó po lis, Esta do do To can tins
(Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53665.000028/97 e Con-
cor rên cia nº 104/97-SFO/MC);

XIII – Rá dio Foz-lago Co mu ni ca do ra Ltda, na ci-
da de de Foz do Igua çu, Esta do do Pa ra ná (Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53740.000577/97 e Con cor rên cia nº
105/97-SFO/MC).

Art. 2º Fica ou tor ga da con ces são às en ti da des
aba i xo men ci o na das, para ex plo rar, pelo pra zo de
quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens.

I – RBN – Rede Bra sil Nor te de Co mu ni ca ção
Ltda, na ci da de de San ta rém, Esta do do Pará (Pro-
ces so Admi nis tra ti vo nº 53720.000251/97 e Con cor -
rên cia nº 108/97-SFO/MC);

II – TVCI-TV Co mu ni ca ções Inte ra ti vas Ltda, na
ci da de de Pa ra na guá, Esta do do Pa ra ná (Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 53740.000640/97 e Con cor rên cia nº
110/97-SFO/MC).

Art. 3º As con ces sões ora ou tor ga das re-
ger-se-ão pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pe las ou tor ga das.

Art. 4º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 5º Os con tra tos de cor ren tes des tas con ces -
sões de ve rão ser as si na dos den tro de ses sen ta dias,
a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção de que
tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar-se nula, de
ple no di re i to, a ou tor ga con ce di da.

Art. 6º Este De cre to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Bra sí lia, 11 de ou tu bro de 2000; 179ª da Inde-
pen dên cia e 112ª da Re pú bli ca. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Ju a rez Qu a dros do Nas-
ci men to – Pi men ta da Ve i ga.
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PARECER

PARECER Nº 266, DE 2002

Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 12, de
2002 (nº 1.044/2001, na Câ ma ra dos De-
pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Sara Nos sa Ter ra, 
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens na ci da de de Bra sí lia,
Dis tri to Fe de ral.

Re la tor: Se na dor Lind berg Cury

I – Re la tó rio

Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.359,
de 2000, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao
Con gres so Na ci o nal, nos ter mos do art. 49, in ci so
XII, com bi na do com o § lº do art. 223 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, ato cons tan te do De cre to de 18 de se-
tem bro de 2000, que ou tor ga con ces são à Fun da -
ção Sara Nos sa Ter ra para exe cu tar, pelo pra zo de
quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, com fins
ex clu si va men te edu ca ti vos, ser vi ço de ra di o di fu são 
de sons e ima gens na ci da de de Bra sí lia, Dis tri to
Fe de ral.

Nos ter mos do § 10 do art. 16 do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to 
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção
dada pelo De cre to nº 2.108; de 24 de de zem bro de
1996, a ou tor ga será con ce di da me di an te au to ri za -
ção do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca e for ma li za da 
sob a for ma de con vê nio, após a apro va ção do Con-
gres so Na ci o nal, con for me dis pos to no § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção Fe de ral.

A do cu men ta ção ane xa da à Men sa gem Pre si -
den ci al in for ma que o pro ces so foi exa mi na do pe los
ór gãos téc ni cos do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
cons ta tan do-se es tar de vi da men te ins tru í do e em
con for mi da de com a le gis la ção per ti nen te.

O re fe ri do pro je to, exa mi na do pela Co mis são de
Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor má ti ca da
Câ ma ra dos De pu ta dos, re ce beu pa re cer fa vo rá vel
de seu re la tor, De pu ta do Fran cis tô nio Pin to, e apro va -
ção da que le ór gão co le gi a do. Já na Co mis são de
Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção da que la Casa, o
pro je to foi con si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za -
do em boa téc ni ca le gis la ti va.

É a se guin te a di re ção da Fun da ção Sara Nos sa 
Ter ra (cf. fl. 257):

• Di re to ra Pre si den te – Pris ci la de Bri to Ro do va lho
• Di re to ra Admi nis tra ti va – Me iry de Cri sós to mo de
Pa i va Mo re i ra
• Di re to ra Fi nan ce i ra – Fani Pé ri co

 Di re tor de Pro gra ma ção – Ge ral do Osó rio de Alcân-
ta ra
• Di re tor de Even tos – Le o nar do Pru den te Mo re i ra

II – Aná li se

Re gu la do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou-
tu bro de 1963, com a re da ção dada pelo De cre to nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, o pro ces so de
ou tor ga, pelo Po der Exe cu ti vo, para exe cu ção de
ser vi ço de ra di o di fu são edu ca ti va, con di ci o na-se ao
cum pri men to de exi gên ci as dis tin tas da que las ob-
ser va das nos ca sos dc con ces sões ou per mis sões
para ex plo ra ção de ca na is co mer ci a is de rá dio e te-
le vi são.

A le gis la ção per ti nen te es ta be le ce que a ou tor -
ga para ex plo ra ção des se tipo de ser vi ço não de pen -
de de edi tal. Tam bém não se apli cam à ra di o di fu são
edu ca ti va as exi gên ci as da Re so lu ção do Se na do Fe-
de ral nº 39, de 1992, que ”dis põe so bre for ma li da des
e cri té ri os para a apre ci a ção dos atos de ou tor ga e re-
no va ção de con ces são e per mis são para o ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens“.

Além dis so, de vi do à sua es pe ci fi ci da de, os ca-
na is de ra di o di fu são edu ca ti va são re ser va dos à ex-
plo ra ção da União, Esta dos e Mu ni cí pi os, uni ver si da -
des e fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, com fi na li da -
de edu ca ti va, con for me pre ce i tua o art. 14 do De cre to
nº 236, de 28 de fe ve re i ro de 1967, que com ple men -
tou e mo di fi cou a Lei nº 4.117, de 27 de agos to de
1962, que ”ins ti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni -
ca ções“.

III – Voto

Di an te da re gu la ri da de dos pro ce di men tos e do
cum pri men to da le gis la ção per ti nen te, opi na mos pela
Apro va ção do ato de ou tor ga em exa me, na for ma do
Pro je to de De cre Le gis la ti vo nº 12, de 2002.

Sala da Co mis são 16 de abril de 2002.  – Mo re i -
ra Men des, Vice-Pre si den te no Exer cí cio da Pre si -
dên cia – Lind berg Cury, Re la tor – Be ní cio Sam pa io
– Mar lu ce Pin to – Alva ro Dias – Ju vên cio da Fon-
se ca – Luiz Otá vio – José Jor ge – Emi lia Fer nan -
des – Antô nio Car los Ju ni or – Ma ria do Car mo
Alves – Ge ral do Cân di do (abs ten ção) – Ge ral do
Althoff –   Lú cio Alcân ta ra – Ro me ro Jucá.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

....................................................................................

SE ÇÃO II
Das Atri bu i ções do Con gres so Na ci o nal

....................................................................................
Art. 49. É da com pe tên cia ex clu si va do Con gres -

so Na ci o nal:
....................................................................................

XII – apre ci ar os atos de con ces são e re no va ção 
de con ces são de emis so ras de rá dio e te le vi são;
....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Co mu ni ca ção So ci al

....................................................................................

Art. 223. Com pe te ao Po der Exe cu ti vo ou tor gar
e re no var con ces são, per mis são e au to ri za ção para o
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens,
ob ser va do o prin cí pio da com ple men ta ri da de dos sis-
te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.

§ 1º  O Con gres so Na ci o nal apre ci a rá o ato no
pra zo da art. 64, § 2º e § 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.

§ 2º  A não re no va ção da con ces são ou per mis -
são de pen de rá de apro va ção de, no mí ni mo, dois
quin tos do Con gres so Na ci o nal, em vo ta ção no mi -
nal.

§ 3º  O ato de ou tor ga ou re no va ção so men te
pro du zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con-
gres so Na ci o nal, na for ma dos pa rá gra fos an te ri o -
res.

§ 4º  O can ce la men to da con ces são ou per mis -
são, an tes de ven ci do o pra zo, de pen de de de ci são
ju di ci al.

§ 5º  o pra zo da con ces são ou per mis são será
de dez anos para as emis so ras de rá dio e de quin ze
para as de te le vi são.

....................................................................................

LEI Nº 4.117 – DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Insti tui o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções

....................................................................................

DECRETO Nº 52.795 – DE 31
DE OUTUBRO DE 1963

Apro va o Re gu la men to dos Ser vi -
ços de Ra di o di fu são.

....................................................................................

Art. 16. Fin do o pra zo do Edi tal, o Con tel ve ri fi ca -
rá qua is as pro pos tas que sa tis fi ze ram os re qui si tos
cons tan tes do mes mo, e:

a) em se tra tan do de con ces são, o Con tel emi ti -
rá pa re cer so bre as con di ções de exe cu ção do ser vi -
ço, in di can do, para a li vre es co lha do Pre si den te da
Re pú bli ca, as pre ten den tes que aten de rá às exi gên -
ci as do Edi tal;

b) em se tra tan do de per mis são, o Con tel se
ma ni fes ta rá, em pa re cer, so bre as con di ções de exe-
cu ção do ser vi ço e se le ci o na rá a pre ten den te que re-
ú na as me lho res con di ções, ob ser va dos os se guin tes 
cri té ri os pre fe ren ci a is:

1) cons ti tu i ção e di re ção da so ci e da de por ele-
men tos que, com pro va da men te, re si dam no lo cal
onde será ins ta la da a es ta ção emis so ra há, pelo me-
nos, dois anos e que a ma i o ria das ações ou co tas re-
pre sen ta ti vas do ca pi tal so ci al per ten ça a es ses ele-
men tos;

2) cons ti tu i ção da so ci e da de com ma i or nú me ro
de co tis tas ou aci o nis tas;

3) me lho res con di ções téc ni cas para a exe cu -
ção do ser vi ço, de fi ni das pela qua li da de dos equi pa -
men tos e ins ta la ções;

4) in clu são em suas ati vi da des de ma i or tem po
de pro gra ma ção ao vivo;

5) in clu são em suas ati vi da des de ma i or tem-
po de di ca do à edu ca ção e ins tru ção, me di an te a
trans mis são de au las, pa les tras, con fe rên ci as,
etc.;

6) in clu são em sua pro gra ma ção de ma i or tem-
po des ti na do a ser vi ço no ti ci o so.

....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 236 – DE 28
DE FEVEREIRO DE 1967
Com ple men ta e mo di fi ca a

Lei nº 4.117 (*), de 27 de agos to de 1962

....................................................................................
Art. 14. So men te po de rão exe cu tar ser vi ço de

te le vi são edu ca ti va:
a) a União;
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b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Mu ni cí pi os;

c) as Uni ver si da des Bra si le i ras;

d) as Fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos
Esta tu tos não con tra ri em o Có di go Bra si le i ro de Te le -
co mu ni ca ções.

§ 1º As Uni ver si da des e Fun da ções de ve rão,
com pro va da men te pos su ir re cur sos pró pri os para o
em pre en di men to.

§ 2º A ou tor ga de ca na is para a te le vi são edu ca -
ti va não de pen de rá da pu bli ca ção do edi tal pre vis to
no ar ti go 34 do Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.108 – DE 24
DE DEZEMBRO DE 1996

Alte ra dis po si ti vos do Re gu la men to dos Ser vi -
ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to nº
52.795 (¹), de 31 de ou tu bro de 1963, e mo di fi ca do
por dis po si ções pos te ri o res
....................................................................................

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Os Pro je tos de De cre to Le gis la ti vo nºs 78 a 96,
de 2002, li dos an te ri or men te, tra mi ta rão com pra zo
de ter mi na do de qua ren ta e cin co dias, nos ter mos do
art. 223, § 1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, e de acor do
com o art. 122, II, b, do Re gi men to Inter no, po de rão
re ce ber emen das, pelo pra zo de cin co dias úte is, pe-
ran te a Co mis são de Edu ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca-
val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 174, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Com fun da men to no art. 336, in ci so II e no art.

338, in ci so II do Re gi men to Inter no do Se na do Fe-
de ral, re que re mos a ur gên cia na tra mi ta ção do Pro-
je to de Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 10, de
2002, que dis põe so bre o li mi te de com pro me ti men -
to da re ce i ta lí qui da real do Esta do do Rio Gran de
do Sul, no con tex to da im ple men ta ção do con tra to

de que tra ta a Re so lu ção do Se na do Fe de ral nº 64,
de 1998.

Sala das Ses sões, 17 de abril de 2002. – Se na -
dor Pe dro Si mon.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O re que ri men to lido será vo ta do após a Ordem
do Dia, na for ma do dis pos to no art. 340, in ci so II, do
Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que re ce -
beu os Re cur sos nºs 2 a 4, de 2002, in ter pos tos no
pra zo re gi men tal, no sen ti do de que se jam sub me ti -
das ao Ple ná rio as se guin tes ma té ri as:

– Pro je to de Lei do Se na do nº 16, de 2001, de
au to ria do Se na dor Ma u ro Mi ran da, que dis põe so bre
a con ces são de tí tu lo de trans fe rên cia de pos se e de
do mí nio das mo ra di as fi nan ci a das com re cur sos do
Orça men to Ge ral da União, pre fe ren ci al men te à mu-
lher; e

– Pro je to de Lei do Se na do nº 41, de 2001, de
au to ria do Se na dor Pa u lo Har tung, que acres cen ta ao
art. 41-A à Lei 8.987, de 13 de fe ve re i ro de 1995, para
es ta be le cer que até que seja pu bli ca da a Lei que ins-
ti tui di re tri zes na ci o na is para o sa ne a men to bá si co,
as con ces sões para ex plo ra ção des se ser vi ço se rão
fe i tas em ca rá ter não one ro so e de fi ne ou tras con di -
ções mí ni mas.

As ma té ri as fi ca rão pe ran te a Mesa du ran te cin-
co dias úte is, para re ce bi men to de emen das, de acor-
do cm o dis pos to no art. 235, II, ”c“, do Re gi men to
Inter no.

São os se guin tes os re cur sos re ce bi dos:

RECURSO Nº 2, DE 2002

Re que re mos, com fun da men to no art. 91, § 3º
do Re gi men to Inter no, que o PLS nº 16 de 2001, que
dis põe so bre a con ces são de tí tu lo de trans fe rên cia
de pos se e de do mí nio das mo ra di as fi nan ci a das com
re cur sos do Orça men to Ge ral da União, pre fe ren ci al -
men te à mu lher, apro va do, ter mi na ti va men te, pela
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, dia
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3-4-2002 p.p., seja apre ci a do tam bém pelo Ple ná rio
do Se na do Fe de ral.

Sala das Ses sões, 17 de abril de 2002. – Emí lia
Fer nan des – José Edu ar do Du tra – Edu ar do Su-
plicy – Ma ri na Sil va – Tião Vi a na – He lo í sa He le na
– Ge ral do Cân di do – Se bas tião Ro cha – Ro ber to
Fre i re.

RECURSO Nº 3, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos, nos ter mos do § 4º do art. 91 do

Re gi men to Inter no, que o Pro je to de Lei do Se na do nº
41, 2001, de au to ria do Se na dor Pa u lo Har tung, que
“acres cen ta o art. 41-A à Lei nº 8.987, de 13 de fe ve -
re i ro de 1995, para es ta be le cer que até que seja pu-
bli ca da a Lei que ins ti tui di re tri zes na ci o na is para o
sa ne a men to bá si co, as con ces sões para ex plo ra ção
des se ser vi ço se rão fe i tas em ca rá ter não one ro so e
de fi ne ou tras con di ções mí ni mas”, seja sub me ti do à
de li be ra ção do Ple ná rio do Se na do Fe de ral.

Sala das Ses sões, 17 de abril de 2002. – Se na -
dor Pa u lo Sou to. 

RECURSO Nº 4, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que re mos, nos ter mos do pa rá gra fo 3º do art.

91, do Re gi men to Inter no do Se na do, que o Pro je to
de Lei do Se na do nº 41 de 2001, que “Acres cen ta o
art. 41-A à Lei nº 8.987, de 13 de fe ve re i ro de 1995,
para es ta be le cer que até que seja pu bli ca da a lei que
ins ti tui di re tri zes na ci o na is para o sa ne a men to bá si -
co, as con ces sões para ex plo ra ção des se ser vi ço se-
rão fe i tas em ca rá ter não one ro so e de fi ne ou tras con-
di ções mí ni mas”, seja sub me ti do à de li be ra ção do
Ple ná rio do Se na do Fe de ral.

Sala das Ses sões, 17 de abril de 2002. – Se na -
dor Ro me ro Jucá.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res)
– Con ce do a pa la vra ao Se na dor Se bas tião Ro cha.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP)
– Sr. Pre si den te, nos ter mos re gi men ta is, gos ta ria de
me ins cre ver para uma co mu ni ca ção ina diá vel; e, a
pe di do do Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, ins cre vê-lo
em se gun do lu gar.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ma gui to Vi le la,
pela or dem.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr. Pre-
si den te, peço a mi nha ins cri ção, no mo men to opor tu no,
para uma co mu ni ca ção de ca rá ter ina diá vel.
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O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Na pror ro ga ção do Expe di en te, V. Exªs se rão
aten di dos para uso da pa la vra, pelo tem po de por cin-
co mi nu tos para cada ora dor, para uma co mu ni ca ção
ina diá vel, nos ter mos do art. 158, § 2º, do Re gi men to
Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Há ora do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Lind berg Cury.
V. Exª dis po rá de 20 mi nu tos para fa zer o seu

pro nun ci a men to.
O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF. Pro nun cia

o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srª s e Srs. Se na do res, an tes de abor dar
o tema prin ci pal do pro nun ci a men to para o qual me
ins cre vi, gos ta ria de fa zer um re gis tro que con si de ro
da ma i or im por tân cia para a clas se mé di ca do Dis tri to 
Fe de ral: o Hos pi tal San ta Lu zia re ce beu o Cer ti fi ca do
de Qu a li da de Mé di co-Hos pi ta lar. 

Sr. Pre si den te, o re ce bi men to des se cer ti fi ca do
sig ni fi ca me lho ria na qua li da de e no aten di men to mé-
di co-hos pi ta lar. Aliás, esse é o prin ci pal ob je ti vo do
Pro gra ma CQH – Cer ti fi ca ção de Qu a li da de Mé di -
co-Hos pi ta lar da Asso ci a ção Pa u lis ta de Me di ci na e do
Con se lho Re gi o nal de Me di ci na do Esta do de São Pa-
u lo. Por tan to, é mo ti vo de or gu lho para o Hos pi tal San-
ta Lu zia ter re ce bi do este selo on tem à no i te, em ce ri -
mô nia re a li za da na Aca de mia de Tê nis de Bra sí lia.

Sr. Pre si den te, o pro gra ma é in te gra do por cen to 
e qua ren ta hos pi ta is es pa lha dos por todo o País, os
qua is dis pu tam a con ces são do selo. No en tan to, até
hoje ape nas vin te e dois hos pi ta is con se gui ram o cer-
ti fi ca do, sen do que ape nas tre ze man têm a cer ti fi ca -
ção.

O Hos pi tal San ta Lu zia, lo ca li za do na Ca pi tal da
Re pú bli ca, par ti ci pa des se Pro gra ma des de 1997, e,
ve jam V. Exªs, que é o pri me i ro hos pi tal fora do Esta-
do de São Pa u lo a con se guir o selo.

Para mos trar a V. Exªs o quão é im por tan te essa
qua li fi ca ção, é fun da men tal di zer que o Cer ti fi ca do de
Qu a li da de Hos pi ta lar é um pro gra ma me di an te o qual
se ve ri fi ca a qua li da de no aten di men to mé di co-hos pi -
ta lar. Foi cri a do em 1991 pela Asso ci a ção Pa u lis ta de
Me di ci na. Para re ce ber o cer ti fi ca do, a ins ti tu i ção de
sa ú de pre ci sa ob ser var al guns in di ca do res de qua li -
da de fun da men ta is, tais como a taxa de in fec ção hos-
pi ta lar, taxa de ce sa ri a na, re la ção pes so al/le i to, taxa
de mor ta li da de ins ti tu ci o nal, taxa de ocu pa ção hos pi -
ta lar, tem po mé dio de per ma nên cia e nú me ro de ci-
rur gi as sus pen sas. Para tal, uma equi pe de au di to res
vi si ta a ins ti tu i ção e faz uma ri go ro sa ava li a ção de

cada um des ses da dos, ave ri gua toda a do cu men ta -
ção e, por fim, re co nhe ce a con for mi da de com o pro-
gra ma e con ce de o selo de qua li da de.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é im por -
tan te para uma ins ti tu i ção de Bra sí lia o re ce bi men to
des se selo de qua li da de ins ti tu í do pelo Pro gra ma
CQH. Infor mo a V. Exªs que co nhe ço de per to os di re -
to res do Hos pi tal San ta Lu zia, prin ci pal men te o Pre si -
den te da que la ins ti tu i ção, Dr. Edval do Mar tins Leal.
Tra ta-se de um pi o ne i ro da Ci da de, de mé di co al ta -
men te cre den ci a do na es pe ci a li da de de Oftal mo lo gia
e, du ran te o pe río do em que exer ceu essa pro fis são,
era ti tu lar e pre si den te do Hos pi tal San ta Lú cia, e so-
men te mais tar de ad qui riu o con tro le aci o ná rio da ins-
ti tu i ção. 

Sr. Pre si den te, faço este im por tan te re gis tro
por que, pela pri me i ra vez, Bra sí lia re ce be essa qua li -
fi ca ção hos pi ta lar. Bra sí lia, hoje, além de con tar com
mé di cos ca pa ci ta dos em to das as es pe ci a li da des,
tam bém tem hos pi ta is al ta men te cre den ci a dos tan to
quan to em ou tros cen tros de im por tân cia do Bra sil.
Digo isso por que exis tia uma má xi ma no Dis tri to Fe-
de ral de que o me lhor hos pi tal da Ca pi tal era a pon te
aé rea. Hoje, isso já não exis te, per ten ce a um pas sa -
do re mo to. 

Sr. Pre si den te, quan to às qua li fi ca ções, bas ta
ci tar o caso do Hos pi tal San ta Lu zia que, a par tir de
ago ra, tra ba lha den tro do que pro põe o Cer ti fi ca do de
Qu a li da de Mé di co-Hos pi ta lar.

Para en cer rar esse pri me i ro mo men to de mi nha
fala, Sr. Pre si den te, de i xo re gis tra do nos Ana is des ta
Casa essa im por tan te con quis ta da clas se mé di ca do
Dis tri to Fe de ral. Espe ra mos que ou tras ins ti tu i ções
ve nham em se gui da.

Mas, Sr. Pre si den te, o prin ci pal tema do meu
dis cur so é Bra sí lia.

Bra sí lia com ple ta, no pró xi mo do min go, 42 anos
de exis tên cia. Pla ne ja da para abri gar 500 mil ha bi tan -
tes, hoje tem mais de 2 mi lhões em seu ter ri tó rio. Vi-
rou me tró po le. Jun to ao cres ci men to po pu la ci o nal
ace le ra do, vi e ram os pro ble mas, como é na tu ral em
uma gran de ci da de: vi o lên cia, de sem pre go, que da na
qua li da de de vida, fal ta de es co las para aten der a to-
das as cri an ças, trans por te co le ti vo caro e fa lho, en tre 
ou tros. Ape sar de to dos es ses pro ble mas, Bra sí lia
ain da é um bom lu gar para se mo rar, cri ar fi lhos e re a -
li zar so nhos. É a ”ter ra pro me ti da para uma ci vi li za ção 
do fu tu ro“, como so nha va Dom Bos co.

Qu e ro aqui lou var a ini ci a ti va des se gran de bra-
si le i ro que foi o Pre si den te Jus ce li no Ku bits chek de
Oli ve i ra, que teve a co ra gem de tra zer a ca pi tal fe de -
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ral para o in te ri or do País. Des de a épo ca do Bra sil
Co lo ni al, fa la va-se na in te ri o ri za ção da ca pi tal, prin ci -
pal men te de vi do às in va sões de ci da des cos te i ras por
par te dos ho lan de ses e fran ce ses, mas nin guém ou-
sa va co lo car a idéia em prá ti ca.

Con tam os his to ri a do res que Sal va dor ain da era
a ca pi tal do Bra sil, en tre 1578 e 1763, e já se fa la va
das van ta gens de se mu dar a ca pi tal para o in te ri or.
Aos pou cos, al guns bra si le i ros co me ça ram a per ce -
ber que o Bra sil es ta va de cos tas para o mar.

Bra sí lia co me çou a exis tir na pri me i ra Cons ti tu -
in te do Impé rio Bra si le i ro, em 1823, numa pro pos ta
fe i ta por José Bo ni fá cio de Andra da e Sil va. Em 1891,
a pri me i ra Cons ti tu i ção Re pu bli ca na re ser vou a área
para a fu tu ra de mar ca ção. Cou be, en tão, ao novo go-
ver no re pu bli ca no or ga ni zar uma mis são de re co nhe -
ci men to e de mar ca ção da área do fu tu ro Dis tri to Fe-
de ral. Em 9 de ju nho de 1892, os 22 in te gran tes da
Mis são Cruls par ti ram em di re ção ao Pla nal to Cen tral. 
Per cor re ram – ve jam, Srªs e Srs. Se na do res – mais
de qua tro mil qui lô me tros du ran te sete me ses, em ca-
va los e mu las, pas san do por Ca ta lão, Pi re nó po lis,
For mo sa e pela ci da de do nos so Se na dor Ma u ro Mi-
ran da, Ube ra ba.

A Mis são Cruls foi fun da men tal para a mu dan ça
da nova ca pi tal. Por in ter mé dio de seus re la tó ri os, o
Bra sil pôde, pela pri me i ra vez, co nhe cer em de ta lhes
o cli ma, o solo, os re cur sos hí dri cos, mi ne ra is, a to po -
gra fia, a fa u na e a flo ra do Pla nal to Cen tral. O pró xi mo 
pas so para a cri a ção da nova ca pi tal foi o lan ça men to
da pe dra fun da men tal de Bra sí lia, pró xi mo a Pla nal ti -
na, no dia 7 de se tem bro de 1922.

 Mas foi so men te em 1956, com a ele i ção de
Jus ce li no Ku bits chek, que o pro je to de cons tru ção de
Bra sí lia des lan chou. Ele cri ou a Com pa nhia Urba ni -
za do ra da Nova Ca pi tal, a No va cap, em pre sa à qual
foi con fi a da a res pon sa bi li da de de pla ne jar e exe cu tar 
a cons tru ção da nova ca pi tal, na re gião do cer ra do
go i a no. A mis são foi en tre gue, en tão, ao ar qui te to
Oscar Ni e me yer, de sig na do di re tor de ar qui te tu ra e ur-
ba nis mo da nova Com pa nhia, que abriu con cur so para
a es co lha do pla no pi lo to, ven ci do por Lú cio Cos ta.

Sr. Pre si den te, que ro ho me na ge ar to dos os tra-
ba lha do res que aqui che ga ram, vin dos de di ver sas
re giões do País, para aju dar na cons tru ção da ci da de. 
Che ga ram com seus so ta ques, cos tu mes e cul tu ras,
o que con tri bu iu para dar um ar de uni ver sa li da de a
Bra sí lia. Esse mo sa i co cul tu ral é que dis tin gue Bra sí -
lia do res to das ci da des bra si le i ras. É uma ci da de de
to das as ra ças, que aco lhe com ca ri nho aque les que
aqui che gam.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, or gu -
lho-me de ter par ti ci pa do des sa his tó ria. Qu an do aqui
che guei, em 1958, jo vem e com a ca be ça che ia de so-
nhos, Bra sí lia era um imen so can te i ro de obras. O so-
nho de uma nova ca pi tal, que a mu i tos pa re cia im pos -
sí vel, tor nou-se re a li da de gra ças à ação ou sa da e vi-
são em pre en de do ra do Pre si den te Jus ce li no Ku bits -
chek, res pon sá vel pelo de sen vol vi men to do in te ri or
do Bra sil. Para fa zer jus ti ça, este ano co me mo ra mos
o 100 anos de nas ci men to des se gran de es ta dis ta.

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – Se na dor
Lind berg Cury, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Con ce do 
o apar te ao no bre Se na dor go i a no, Ma u ro Mi ran da.

O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – Se na dor
Lind berg Cury, pelo pro nun ci a men to de V. Exª, per ce -
be-se a pa i xão que V. Exª, como Se na dor por Bra sí lia, 
tem por esta ter ra. A his tó ria de V. Exª co in ci de mu i to
com a his tó ria de Bra sí lia: a sua che ga da, a sua luta, a
sua saga. Pre pa ra mo-nos para co me mo rar os 100
anos de nas ci men to de Jus ce li no Ku bits chek, nós,
go i a nos e mi ne i ros – eu, por dois mo ti vos: por que
nas ci na ci da de de Ube ra ba, em Mi nas Ge ra is, ter ra
em que Jus ce li no Ku bits chek nas ceu, e por que Jus-
ce li no Ku bits chek trou xe a ca pi tal para solo go i a no,
cujo povo me aco lheu com mu i to ca ri nho, ele gen -
do-me Se na dor pelo Esta do. Assim, per ce be mos a
gra ti dão do povo go i a no com Jus ce li no, esse ho mem
for mi dá vel, o ma i or bra si le i ro de to dos os tem pos, o
ma i or Pre si den te da Re pú bli ca, que teve a co ra gem e
o di na mis mo de lu tar con tra to das as re sis tên ci as das
pes so as que mo ra vam no Rio de Ja ne i ro, no li to ral,
para tra zer e aqui fin car a ca pi tal fe de ral do País e –
como V. Exª dis se mu i to bem – para olhar do cen tro
para o li to ral, em vez de olhar de cos ta para o in te ri or
do País. Pa ra be ni zo V. Exª pelo pro nun ci a men to de
hoje nes ta Casa. É mu i to im por tan te para nós, po lí ti -
cos, dar esse tes te mu nho, cul tu ar esse gran de vul to
na ci o nal, que deve ser o exem plo para to dos os po lí ti -
cos, es pe ci al men te para a ju ven tu de que está che-
gan do, para que te nha esse es pí ri to de de di ca ção ao
País, de amor à ter ra, de vi são do fu tu ro, como foi Jus-
ce li no Ku bits chek. Pa ra be ni zo V. Exª pelo pro nun ci a -
men to, que aco lho e en dos so com mu i to pra zer, pri-
me i ro, por ser mi ne i ro; se gun do, por ser go i a no de co-
ra ção, Esta do que tam bém abriu es pa ço, na hora de-
ci si va, para que Jus ce li no fos se ele i to Se na dor da Re-
pú bli ca, com 96% dos vo tos go i a nos. V. Exª, que tam-
bém é go i a no, da ci da de de Aná po lis, e eu abra ça mos 
o ma i or vul to da po lí ti ca bra si le i ra que foi Jus ce li no
Ku bits chek. Mi nha so li da ri e da de pelo dis cur so que V.
Exª faz na tar de de hoje.
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O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Agra de -
ço V. Exª pelo apar te, Se na dor Ma u ro Mi ran da. V. Exª
lem bra que Go iás o aco lheu como um fi lho le gí ti mo,
mu i to em bo ra, con for me V. Exª dis se, te nha nas ci do
em Ube ra ba, Mi nas Ge ra is. Au to ma ti ca men te, V. Exª
foi uma das pes so as que par ti ci pa ram des sa epo péia
da cons tru ção de uma ci da de na re gião cen tral de
Go iás, Esta do que abriu o co ra ção para a cons tru ção
de Bra sí lia. Hoje, te mos a po lí ti ca de ad mi nis trar o
País de seu cen tro para to das as re giões. 

Lou vo o apar te de V. Exª, in cor po ran do-o ao
meu pro nun ci a men to, par tin do de quem par te.

O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT – AP) – V.
Exª me con ce de um apar te, Se na dor Lind berg Cury?

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Pois não,
com mu i ta sa tis fa ção, Se na dor Se bas tião Ro cha.

O Sr. Se bas tião Ro cha (Blo co/PDT – AP) – Se-
na dor Lind berg Cury, o Nor te do Bra sil, a Ama zô nia
jun ta-se tam bém a V. Exª nes sa ho me na gem que faz
a Jus ce li no Ku bits chek. Ao re ve ren ci ar a me mó ria de
Jus ce li no Ku bits chek, que ro des ta car que ele foi mu i -
to im por tan te para o Bra sil, mas foi im pres cin dí vel
para a re gião Nor te, para a Ama zô nia. Fez um go ver -
no de in te gra ção, do pon to de vis ta ro do viá rio, li gan do 
Bra sí lia a Be lém, o que be ne fi ci ou, cer ta men te, o
meu Esta do do Ama pá. Hoje, o es tá gio de de sen vol vi -
men to ins ta la do na que le Esta do, sem dú vi da al gu ma, 
é fru to tam bém des sa idéia ge ni al de Jus ce li no Ku-
bits chek, des se em pre en di men to fa bu lo so, gi gan tes -
co, de tra zer para o cen tro do País a ca pi tal da Re pú -
bli ca. Com isso, Jus ce li no de mons trou aqui lo que as
pes qui sas cons ta tam: o seu es pí ri to de es ta dis ta, que
tem uma vi são ge ral de Bra sil. Toda vez que falo so bre 
os es ta dis tas do Bra sil, nun ca es que ço Jus ce li no Ku-
bits chek em fun ção des sa vi são ma cro, des sa vi são
ge ne ra li za da de país, de povo. Sei que Jus ce li no so-
freu mu i ta con tes ta ção dos pa u lis ta nos, dos ca ri o cas.
V. Exª ini ci ou o dis cur so fa lan do de sa ú de, da qua li da -
de dos hos pi ta is. Lou vo V. Exª tam bém por isso. Como
mé di co, mo rei em São Pa u lo du ran te dois anos, e era
fre qüen te ver os pa u lis tas, prin ci pal men te os pa u lis ta -
nos, re cla man do de Jus ce li no Ku bits chek. Afir ma vam
que ele era cul pa do pela dí vi da, por que tra zia ci men to 
de avião, por que pre ci sa va cons tru ir, em qua tro anos,
aqui lo que se tor nou re a li da de, que é Bra sí lia. Não
que ro to mar mu i to tem po do pro nun ci a men to de V.
Exª. Ape nas fiz ques tão de apre sen tar esta po si ção
para mos trar ao Bra sil in te i ro que Jus ce li no não tem
que ser ho me na ge a do só por ca u sa de Bra sí lia, ou só
por aque les que aqui vi vem, ou só pe los mi ne i ros,
mas tam bém nós, ca bo clos da Ama zô nia, re ve ren ci a -
mos a sua me mó ria em fun ção da im por tân cia que

teve para este Bra sil gi gan tes co, que ele con se guiu
fa zer ain da mais gran di o so e mais ge ne ro so. Mu i to
obri ga do, Se na dor Lind berg Cury.

O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Sou eu
que agra de ço, pre za do Se na dor Se bas tião Ro cha. As
pa la vras de V. Exª vi e ram en ri que cer o meu pro nun ci -
a men to, prin ci pal men te quan do dá um en fo que mu i to
es pe ci al na po si ção dos de ma is Esta dos. Lem bro
que, na épo ca da cons tru ção de Bra sí lia, se fa la va em
ter ri tó ri os. Mais tar de, fo ram cri a dos os Esta dos, in-
clu si ve o do Ama pá, do qual V. Exª faz par te com mu i -
to bri lhan tis mo.

Tudo que V. Exª men ci o nou, como a im por tân cia 
do es ta dis ta Jus ce li no na His tó ria do Bra sil, é re al -
men te es sen ci al. Incor po ro o apar te de V. Exª ao meu
pro nun ci a men to. Meu mu i to obri ga do, Se na dor Se-
bas tião Ro cha.

Hoje, Bra sí lia é Pa tri mô nio Cul tu ral da Hu ma ni -
da de, tom ba da pela Unes co des de 1987. Das 107 ci-
da des tom ba das, ela é a úni ca re co nhe ci da por sua
mo der ni da de e ar qui te tu ra ar ro ja da. São obras úni cas 
no mun do, com har mo nia ple na en tre vo lu mes, es pa -
ços e for mas, as si na das pela ge ni a li da de de Oscar
Ni e me yer.

A li nha do ho ri zon te foi pre ser va da como ca rac -
te rís ti ca do re le vo na tu ral, o que nos per mi te ob ser var 
o mais bo ni to céu do Bra sil. Os ex ten sos gra ma dos
ver des e os jar dins co lo ri dos dão o tom na tu ral con fe -
ri do às edi fi ca ções, que pa re cem não ter peso so bre o
solo. Pa re ce que es sas edi fi ca ções es tão flu tu an do
no ar.

Enfim, Bra sí lia com ple ta 42 anos no pró xi mo do-
min go, dia 21 de abril, em ple na for ma. Mas, como
toda ci da de gran de, ela so fre tam bém dos ma les da
vi o lên cia ur ba na, da fal ta de em pre go para os pais e
mães de fa mí li as, da fal ta de es co las para aten der a
to das as cri an ças. A vi o lên cia está, pro por ci o nal men -
te, nos ní ve is de Rio e São Pa u lo, en quan to a taxa de
de sem pre go bate na casa dos 19% da po pu la ção
eco no mi ca men te ati va. Isso sig ni fi ca 175 mil pes so as
– que ro cha mar a aten ção dos Srs. Se na do res para
esse nú me ro, 175 mil pes so as – de sem pre ga das em
todo o Dis tri to Fe de ral, se gun do es tu dos do Di e e se.

Sr. Pre si den te, como to dos sa bem, a ati vi da de
eco nô mi ca mais im por tan te de Bra sí lia re sul ta de sua
pró pria pro pos ta ins pi ra do ra, ou seja, sua fun ção ad-
mi nis tra ti va. Mas o po der pú bli co é in ca paz de em pre -
gar a mão-de-obra cres cen te em nos sa ci da de. Por
isso, sem pre de fen de mos o in cen ti vo à im plan ta ção
de in dús tri as não po lu en tes no Dis tri to Fe de ral, como
al ter na ti va de ge ra ção de em pre gos e ren da e for ta le -
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ci men to da eco no mia lo cal. São em pre sas de soft wa -
res, ge mas e ou tras ati vi da des lim pas, que não fe rem
o pro je to ori gi nal da ci da de e não po lu em o meio am-
bi en te. Tam bém te mos tra ba lha do, des de há mu i tos
anos, pelo for ta le ci men to do co mér cio e da in dús tria
como um todo, se tor fun da men tal para a nos sa eco-
no mia.

Mas o po der pú bli co tam bém pre ci sa fa zer a sua
par te. Pre ci sa mos de mais in ves ti men tos em po lí ti cas 
so ci a is, edu ca ção, se gu ran ça pú bli ca e em pro je tos
de em pre go e ren da, para fa zer fren te aos pro ble mas
sur gi dos. É pre ci so que os go ver nos fe de ral e lo cal se
unam e atu em efe ti va men te para pre ser var os so nhos 
de Dom Bos co e de JK. Que tam bém são os nos sos
so nhos, de uma ci da de pa cí fi ca e uma so ci e da de
mais jus ta e so li dá ria.

Pa ra béns, Bra sí lia, nes ses seus 42 anos que se
co me mo ram nes ta se ma na!

Pa ra béns ao Con gres so Na ci o nal, que hoje está
se di a do nes ta Ca pi tal!

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -

res) – Con ce do a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to,
Se na dor Pe dro Si mon. (Pa u sa.)

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mo re i ra Men-
des, por per mu ta com o Se na dor Pe dro Si mon.

Se na dor Pe dro Si mon, V. Exª fa la rá logo em se-
gui da?

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Dei pre-
fe rên cia ao Se na dor Amir Lan do.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – O Se na dor Amir Lan do fa la rá no lu gar de V. Exª,
após o Se na dor Mo re i ra Men des.

Com a pa la vra o Se na dor Mo re i ra Men des.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pro nun -

cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, quan do em Por to
Ve lho, ca pi tal do meu Esta do, no jul ga men to do co-
nhe ci do epi só dio Co rum bi a ra, um pro mo tor de jus ti ça 
dis se ”ou o Bra sil aca ba com os sem-ter ra ou os
sem-ter ra aca bam com o Bra sil“, hou ve uma pro fun da 
e ge ne ra li za da in dig na ção em quem acom pa nha va o
caso.

A mí dia, os mo vi men tos de de fe sa dos di re i tos
hu ma nos, a Co mis são de Jus ti ça e Paz, o Cen tro de
Jus ti ça Glo bal, sin di ca tos, par ti dos po lí ti cos, a Ordem
dos Advo ga dos do Bra sil, en fim, to dos fo ram unâ ni -
mes na con de na ção do pro mo tor.

O jul ga men to foi can ce la do e o au tor da fra se,
afas ta do do caso. Não que ro en trar no mé ri to des sa
ques tão.

Ain da hoje o epi só dio é ob je to de dis cus são e de
pro tes tos, como os que cer ta men te ha ve rão de ocor-
rer na re u nião da Co mis são de Di re i tos Hu ma nos da
OEA, pro gra ma da para 8 de maio, quan do, mais uma
vez, aque le jul ga men to será ob je to de aná li se.

Ape sar dis so, Sr. Pre si den te, acon te ci men tos
re cen tes es tão a de mons trar que, em bo ra mal co lo ca -
da, o que per mi tiu in ter pre ta ções di ver sas, a ad ver -
tên cia do Pro mo tor pos su ía, sim, um for te com po nen -
te pre mo ni tó rio.

Em de cor rên cia da in va são da fa zen da do Pre si -
den te da Re pú bli ca, os pró pri os di ri gen tes dos Par ti -
dos que abri ga vam o MST e a qua se to ta li da de dos
que se re be la ram con tra as pa la vras do Pro mo tor
vêm hoje a pú bli co para se es qui va rem de qual quer
com pro me ti men to.

Admi tiu-se, fi nal men te, o ra ci o cí nio ló gi co: se
hoje é a fa zen da do Pre si den te da Re pú bli ca ou dos
seus fi lhos, ama nhã se rão as ca sas ”dos ri cos“ nas ci-
da des ou qua is quer ou tras pro pri e da des pro vi das de
algo que o MST in ter pre te como si na is de ri que za,
aqui lo que seus lí de res pro me tem ”dis tri bu ir ao povo
na mar ra“. É a ló gi ca ba nal dos se qües tros, que an tes
atin gi am mi li o ná ri os e hoje atin gem de Pre fe i tos a
pro pri e tá ri os de pa da ri as e do nas de casa.

Foi o pró prio José Ra i nha quem dis se que, ”ape-
sar dos ob je ti vos er ra dos do PCC“ – Pri me i ro Co man -
do da Ca pi tal, aque le dos pre sí di os –, o MST ado ta ria
a mes ma tá ti ca nas suas in va sões.

Em bri lhan te ar ti go pu bli ca do re cen te men te,
The o do mi ro Bra ga cha mou a aten ção para os do cu -
men tos in ter nos do MST, ob ti dos por es tu di o sos do
mo vi men to nos úl ti mos anos, que aju dam a ex pli car a
ra di ca li za ção sem pre ce den tes do gru po.

A ação, se gun do ele, faz par te da nova fase de
atu a ção, em que o MST de ci diu re cor rer ”a ou tras for-
ma de luta“ na cons tru ção de seu ”pro je to po pu lar“
para o Bra sil. A pri o ri da de, ago ra, é fo men tar – pa la -
vras dele – ”nova luta de clas ses que se ca rac te ri za ria 
pela dis pu ta de pro je tos po lí ti cos“. 

Do cu men to dis tri bu í do em um ”cur so de ca pa ci -
ta ção de mi li tan tes“, re a li za do re cen te men te, ex pli ca
como se deu essa mu dan ça de mé to dos que le vou à
ocu pa ção de Bu ri tis. 

Diz que, ven ci da a eta pa das ocu pa ções, o MST
re fez o en fo que da sua es tra té gia, pas san do da ”luta
pela ter ra às lu tas po lí ti cas con tra o Esta do“. 

”A dis pu ta fun da men tal hoje não se dá en tre os
sem-ter ra e os pro pri e tá ri os, mas en tre os sem-ter ra e
o Esta do“, en si na a car ti lha. Ou tro do cu men to aler ta
que as lu tas do MST de vem as su mir um ”ca rá ter na ci -
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o nal“ e a ”ação mi li tar“ obe de cer a um ri go ro so con-
tro le po lí ti co. 

Além de no vas in va sões de ter ras, pro põe-se a
ocu pa ção de mo ra di as e de fá bri cas. A di re ção do
Mo vi men to tam bém quer atra ir para sua ca u sa re vo lu -
ci o ná ria as mas sas de de sem pre ga dos e de jo vens
de sa ni ma dos com a fal ta de pers pec ti vas.

De ze nas ou cen te nas de es co las, no in te ri or, já
se guem pro gra mas di ta dos pelo MST. O Mo vi men to
tam bém já tem in fluên cia for te em mu i tos Mu ni cí pi os,
aju dou a ele ger vá ri os pre fe i tos e ve re a do res no ple i -
to de 2000 e, se gun do fui in for ma do, já pos sui re pre -
sen tan tes na Câ ma ra dos De pu ta dos: a cha ma da
Ban ca da do MST.

O epi só dio de Bu ri tis, con clui o ar ti cu lis ta, foi um
avi so: os nos sos ta li bãs vão ra di ca li zar ain da mais.
Se, po rém, a re for ma agrá ria não é mais o ob je ti vo
pri o ri tá rio da que le Mo vi men to, da par te do Go ver no
Fe de ral exis tem vá ri as ações em an da men to no sen-
ti do de vi a bi li zá-la.

Uma de las, Sr. Pre si den te, é o Ban co da Ter ra,
ins ti tu i ção na qual con se gui mos in se rir o Esta do de
Ron dô nia em um dos úl ti mos atos do Mi nis tro Raul
Jung mann an tes de de i xar o car go.

E é so bre esta ques tão que que ro, hoje, fa zer al-
guns re gis tros. Ele as si nou o Ter mo de Co o pe ra ção
para a im plan ta ção do Ban co da Ter ra em Ron dô nia,
em um con vê nio en tre o Mi nis té rio da Re for ma Agrá-
ria e o Go ver no do Esta do, com in ter ve niên cia da Se-
cre ta ria de De sen vol vi men to Ambi en tal – Se dam, ór-
gão que fi ca rá com a res pon sa bi li da de de ope ra ci o -
na li zar o sis te ma.

O Ban co da Ter ra sig ni fi ca for ta le ci men to da
nos sa eco no mia, por in ter mé dio da in je ção de mi-
lhões de re a is no mer ca do. Vai tam bém in cre men tar o
mer ca do imo bi liá rio ru ral, com a re a li za ção de inú me -
ros ne gó ci os en vol ven do pro pri e da des ru ra is. Isso,
na tu ral men te, será acom pa nha do da va lo ri za ção das
pro pri e da des, com a re cu pe ra ção de seu va lor real.
Ofe re ce cré di to fá cil, ba ra to e des bu ro cra ti za do para
o tra ba lha dor ru ral in te res sa do na aqui si ção do seu
lote.

Eu di ria mais, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, des po li ti za essa ques tão, co lo ca lado a lado,
fren te a fren te aque le pro pri e tá rio que tem in te res se
em ven der a ter ra e aque le gru po de sem-ter ra, de
pes so as que ver da de i ra men te que rem um pe da ço de
ter ra, pos si bi li tan do que eles, agru pa dos e or ga ni za -
dos, pos sam com prar a ter ra de de ter mi na do pro pri e -
tá rio que que i ra ven dê-la. 

Per mi te, por tan to, em con se qüên cia dis so, a re-
du ção de con fli tos so ci a is e ru ra is, me di an te a fa ci li -
da de de aces so à pro pri e da de, sem bri gas, sem pas-
se a tas, sem in va sões, sem in ter me diá ri os, sem es pe -
cu la do res, sem de man das en tre pro pri e tá rio e Go ver -
no, que du ram, às ve zes, 10, 12, 15, 20 anos na Jus ti -
ça, para que o va lor da ter ra seja es ti pu la do. Além dis-
so, pro mo ve a ge ra ção de mi lha res de em pre gos di re -
tos e in di re tos no cam po e nas ci da des.

As pro vi dên ci as bu ro crá ti cas já fo ram ado ta das
e, a par tir de ago ra, téc ni cos da Se dam par ti ci pa rão
de tre i na men tos em Bra sí lia para a ope ra ci o na li za ção 
do em pre en di men to, que fun ci o na rá ain da este ano,
ini ci al men te nas de pen dên ci as da que la Se cre ta ria de
De sen vol vi men to Ambi en tal.

O Ban co ope ra como agen te fi nan ce i ro de ne-
gó ci os imo bi liá ri os para pe que nas pro pri e da des.
Esta be le ci do o pre ço, a pro pos ta é le va da ao Ban co,
que cu i da rá da ava li a ção do imó vel e da li be ra ção do
di nhe i ro di re ta men te para o ven de dor, sem in ter me -
diá ri os, re pi to. 

O imó vel será pago par ce la da men te, com os
ren di men tos da pró pria pro du ção da que le agri cul tor,
com ju ros sub si di a dos e pra zo de ca rên cia ca paz de
per mi tir a con so li da ção do em pre en di men to. O Ban co 
da Ter ra irá vi a bi li zar tam bém fi nan ci a men to de obras
de in fra-es tru tu ra bá si ca para os pe que nos em pre en -
de do res. 

Os be ne fí ci os do pro gra ma, por tan to, vão-se es-
ten der a todo o Esta do. O for ta le ci men to do mer ca do
imo bi liá rio no meio ru ral irá in je tar re cur sos no se tor,
per mi tin do, como afir mei an te ri or men te, a va lo ri za -
ção das pro pri e da des. Ga nha tam bém o Esta do, com
o me lhor or de na men to do es pa ço ter ri to ri al, com
mais bem-es tar so ci al e me lho ria da qua li da de de
vida para a po pu la ção.

O Ban co da Ter ra con tri bui para a re du ção dos
con fli tos so ci a is e aten de à de man da dos tra ba lha do -
res ru ra is em bus ca de um pe da ço de ter ra para pro-
du zir de fato, fi can do fi nal men te li vres da ex plo ra ção
po lí ti ca dos seus so nhos e dos seus an se i os. 

Esse é mais um pon to im por tan te a fa vor do tra-
ba lho do Go ver na dor José Bi an co, cu jas ações pas-
sam ao lar go da in con sis tên cia me ra men te re tó ri ca
dos pa lan ques.

De po is de re for mar com ple ta men te o Esta do, o
Go ver na dor fez Ron dô nia re cu pe rar sua cre di bi li da de 
jun to à União. Não fos se isso, cer ta men te não te ría -
mos o Ban co da Ter ra. O Go ver na dor Bi an co dis po ni -
bi li za ago ra, para a po pu la ção, os me ca nis mos ca pa -
zes de con so li dar os be ne fí ci os des se es for ço.
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Foi exa ta men te isso que o Go ver na dor Bi an co
fez com Ron dô nia, que co me ça a co lher os be ne fí ci os.

O pro gra ma será de sen vol vi do con jun ta men te
pelo Go ver no do Esta do, a Asso ci a ção dos Mu ni cí pi -
os, co mu ni da des in te res sa das, ins ti tu i ções pú bli cas e
pri va das e or ga ni za ções não-go ver na men ta is, que
tra ba lha rão na ela bo ra ção de pro je tos de de sen vol vi -
men to lo cal e na sus ten ta bi li da de dos em pre en di -
men tos fi nan ci a dos.

Há que se res sal tar a im por tan te fun ção so ci al
que o Ban co de sem pe nha. Ele, li te ral men te, se pa ra o
joio do tri go, ou seja, co lo ca à dis po si ção do ver da de i -
ro tra ba lha dor ru ral a opor tu ni da de de ad qui rir o seu
pe da ço de ter ra para pro du zir.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Per-
mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Antes
de en cer rar, Sr. Pre si den te, que ro con ce der, com mu i -
ta hon ra, um apar te ao ilus tre Se na dor por São Pa u lo, 
Edu ar do Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na -
dor Mo re i ra Men des, con si de ro im por tan te te cer al gu -
mas con si de ra ções so bre a ava li a ção que V. Exª faz
do Mo vi men to dos Tra ba lha do res Ru ra is Sem Ter ra.
Te nho uma vi são di fe ren te a res pe i to. De acor do com
pa la vras do pró prio Pre si den te Fer nan do Hen ri que
Car do so e do Mi nis tro Raul Jung mann, em que pese
este úl ti mo ter per di do mu i to sua cre di bi li da de jun to
ao MST, am bos re co nhe ce ram que o Mo vi men to dos
Tra ba lha do res Ru ra is Sem Ter ra tem sido res pon sá -
vel por cha mar a aten ção para um pro ble ma fun da -
men tal: o da es tru tu ra agrá ria fun diá ria bra si le i ra, tão
in jus ta e ina de qua da, a pon to de ser mu i to mais de si -
gual do que a pró pria dis tri bu i ção da ren da no Bra sil,
que, como sa be mos, é uma das mais de si gua is den-
tre to dos os pa í ses do mun do. E um dos mo ti vos para
ta ma nha de si gual da de de ren da, é jus ta men te a de si -
gual da de da pos se da ter ra. Nes se caso, o co e fi ci en te 
de Gini tem va lo res su pe ri o res a 0,80 numa es ca la
que va ria de zero a um. Esse va lor in di ca a exis tên cia
de ex tre ma de si gual da de. Ima gi ne mos se, ao tem po
da es cra vi dão, fôs se mos di zer que não po de ría mos
ace i tar o mo vi men to dos qui lom bos por que eram mo-
vi men tos de re be lião. Como di zer aos ne gros es cra -
vos que não se re be las sem? Faço esse pa ra le lo, Se-
na dor Mo re i ra Men des, para ilus trar que nem sem pre
é fá cil di zer-se a um mo vi men to so ci al como ele deve
agir. Sou so li dá rio ao MST, mas ava li ei ser ne ces sá rio 
di zer com fran que za, por oca sião da in va são da sede
da fa zen da do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do -
so, que aque la ação es ta va mais atra pa lhan do do que

aju dan do a ca u sa da re for ma agrá ria. Mas nem por
isso, Se na dor Mo re i ra Men des, te nho uma opi nião tal
como a ci ta da por V. Exª no iní cio de seu pro nun ci a -
men to, que vê o MST como um mal tão for te...

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Mas
não é a mi nha opi nião; ape nas fiz re fe rên cia a uma ci-
ta ção fe i ta por um pro mo tor.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Eu
não po de ria con cor dar com esse pro mo tor. É im por -
tan te que o Go ver no Fe de ral aten da às de man das
pela re a li za ção efe ti va da re for ma agrá ria, que hoje
es tão cada vez ma i o res. V. Exª men ci o nou a ex pe riên -
cia do Ban co da Ter ra em Ron dô nia. Qu an to a essa
pos sí vel so lu ção, pen so ser ne ces sá rio um es tu do
bem apri mo ra do para se sa ber em que me di da esta
não se ria uma for ma de per mi tir ao Go ver no não fa zer 
o que pres cre ve a Cons ti tu i ção, isto é, as ope ra ções
de de sa pro pri a ção de áre as im pro du ti vas. A per gun ta 
que ava lio que deva ser me lhor es tu da da, Se na dor
Mo re i ra Men des, é se este me ca nis mo não se ria uma
for ma de pro mo ver a ele va ção do pre ço da ter ra para
que pro pri e tá ri os que não es te jam cu i dan do de suas
ter ras ade qua da men te pos sam dela se li vrar, dada a
fa ci li da de de fi nan ci a men to pro por ci o na da pelo Ban-
co da Ter ra. Esse as sun to me re ce ser es tu da do, por-
que o que diz a Cons ti tu i ção – os cons ti tu in tes as sim
de li be ra ram – é que sem pre que hou ver ter ras im pro -
du ti vas elas de vem ser ob je to de de sa pro pri a ção por
par te do Go ver no Fe de ral, para en tão ser re a li za do o
de vi do as sen ta men to. Era esta a re fle xão que gos ta -
ria de trans mi tir a V. Exª.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Agra-
de ço o apar te de V. Exª, que cer ta men te tra rá bri lho
ao meu mo des to pro nun ci a men to. Mas que ria di zer,
emi nen te Se na dor Edu ar do Su plicy, que não sou con-
tra ne nhum mo vi men to que te nha por ob je ti vo cha mar 
aten ção, como bem dis se V. Exª. E o Mo vi men to dos
Tra ba lha do res Ru ra is Sem Ter ra co me çou com esse
ob je ti vo, mas já está mu i to lon ge dis so. Há uma di fe -
rença, uma dis tân cia mu i to gran de en tre cha mar aten-
ção e ba der na, in va são, rou bo – o que es tou di zen do
aqui não é no vi da de, é no ti ci a do pela im pren sa cons-
tan te men te: in va dem-se pro pri e da des, a sede das pro-
pri e da des, rou bam o gado, ma tam o gado. Isso não é
pro tes to. Isso não é cha mar aten ção. Isso é, ver da de i -
ra men te, dano, é cri me, e tem que ser pu ni do.

La men to que, às ve zes, os tra ba lha do res sem
ter ra se jam usa dos como mas sa de ma no bra para
que se jam al can ça dos ou tros ob je ti vos. Te nho ab so -
lu ta cer te za, no en tan to, de que essa não é a ati tu de
da ma i o ria das pes so as que com põem o mo vi men to.
Os ver da de i ros sem-ter ra pre ci sam da mão do Esta-

Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  18 04865

ABRIL 2002266    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



do, pre ci sam da nos sa com pre en são, da com pre en -
são de to dos para que os ca mi nhos se jam en con tra -
dos. O Ban co da Ter ra é um de les, mas não o úni co. E
nes se pon to que ro con cor dar com V. Exª, por que o
Ban co da Ter ra nun ca con se gui rá re sol ver esse pro-
ble ma. A de sa pro pri a ção tem que ser fe i ta de ma ne i ra 
efe ti va. O Go ver no tem que de i xar um pou co da pu bli -
ci da de e do dis cur so e pas sar para a re a li da de. 

No meu Esta do, por exem plo, te nho no tí cia de
que exis tem mais de 150 mil hec ta res de ter ras de sa -
pro pri a das, de cla ra das de uti li da de pú bli ca para fins
de de sa pro pri a ção, e que, cer ta men te, es tão en tran -
do na con ta bi li da de ofi ci al de as sen ta men tos, mas,
na ver da de, nem o Incra nem o Mi nis té rio da Re for ma
Agrá ria to mou con ta des sas ter ras e as en tre gou a
quem de via. De i xa ram ca du car os de cre tos e as ter-
ras, hoje, es tão in va di das por fa zen de i ros, que es tão
lá com gran des pro pri e da des – de dois a qua tro mil
hec ta res. Aí é que está o erro.

O Ban co da Ter ra não re sol ve todo o pro ble ma –
mu i to lon ge dis so –, mas pode aju dar a di mi nu ir um
pou co essa pres são.

De qual quer for ma, agra de ço o apar te de V. Exª
e que ro di zer que ace i to os mo vi men tos, so bre tu do os
de de so be diên cia ci vil – como os que fo ram fe i tos por
Ma hat ma Gand hi, gran de li de ran ça na Índia que, sem
vi o lên cia, con se guiu de cla rar a in de pen dên cia de seu
país. Os mo vi men tos têm que ser pa cí fi cos. Não se
pode ad mi tir o des cum pri men to da lei, a in va são, o
rou bo e o dano.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Lem-
bro ape nas, Se na dor Mo re i ra Men des, que Ma hat ma
Gand hi, como seu se gui dor Mar tin Lut her King Ju ni or, 
mu i tas ve zes ti ve ram que ou sar e ir um pou co além
da qui lo que se con si de ra va le gal. Em al guns mo men -
tos, eles ava li a ram ser im por tan te até a de so be diên -
cia ci vil, ain da que sem pre ca rac te ri za da pela for ma
não vi o len ta. Alguns mo vi men tos so ci a is, às ve zes
sem pos si bi li da de de al can çar seus ob je ti vos, são
ins ta dos a ir além da con ta, mas é pre ci so com pre en -
der as ra zões que le vam es sas pes so as à ver da de i ra
in dig na ção – aliás, in dig na ção é algo le gí ti mo di an te
da len ti dão com que o Go ver no tem efe ti va men te re a -
li za do jus ti ça ou de i xa do de re a li zar jus ti ça no cam po
e em ou tros seg men tos da so ci e da de bra si le i ra.

A Sra. He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te?

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr. Pre-
si den te, an tes de en cer rar, peço per mis são a V. Exª,
ape sar de sa ber que meu tem po está es go ta do, para
ou vir o apar te da ilus tre Se na do ra He lo i sa He le na.

O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da -
res) – Pois não.

A Sra. He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se na -
dor Mo re i ra Men des, o Se na dor Edu ar do Su plicy já

fez con si de ra ções so bre o MST e acre di to que qual-
quer pes soa de bom sen so nes te país – as sim como
V. Exª – sa i ba que, por ser um mo vi men to au tô no mo,
in de pen den te, não é cor re ia de trans mis são de ne-
nhu ma ou tra es tru tu ra bu ro crá ti ca ou par ti dá ria bra si -
le i ra. Se ria im por tan te para que pu dés se mos ava li ar
essa si tu a ção – e te nho cer te za de que essa é tam-
bém a in ten ção de V.Exª – que dis cu tís se mos as áre-
as agri cul tá ve is do nos so país e o po ten ci al des sas
áre as para a di na mi za ção da eco no mia lo cal, para a
ge ra ção de em pre go e ren da e para a pro du ção de
ali men tos. Te nho cer te za de que quan do V. Exª fala do
Ban co da Ter ra é como uma pers pec ti va de fazê-lo.
De qual quer for ma, dis cor do des se op ção por uma
úni ca ques tão. Antes de ex pli ci tá-la, po rém, que ro di-
zer que en ten do ser de fun da men tal im por tân cia uma
es tru tu ra, uma ins tân cia de cré di to fun diá rio, in clu si ve 
para o pe que no pro du tor que, às ve zes, é pro pri e tá rio
de uma ter ra tão pe que na que não con se gue ti rar dali
se quer o sus ten to de sua fa mí lia. Sou fa vo rá vel a uma
es tru tu ra de cré di to fun diá rio, in clu si ve para pos si bi li -
tar que o pe que no pro du tor pos sa au men tar a sua
área de ter ra. O que é ex tre ma men te di fí cil de se ace i -
tar é que a pró pria es tru tu ra do Ban co da Ter ra aca-
bou le van do a um au men to gi gan tes co do pre ço da
ter ra em todo o Bra sil. Isso acon te ceu em ra zão da
omis são do Go ver no Fe de ral de cum prir a Cons ti tu i -
ção Bra si le i ra, que, como to dos sa be mos, es ta be le ce
seja fe i ta a re for ma agrá ria. O li mi te da pro te ção cons-
ti tu ci o nal à pro pri e da de pri va da é o cum pri men to de
sua fun ção so ci al; ela ser im pro du ti va é a mes ma co i -
sa que nela plan tar-se ma co nha. Não cum prin do sua
fun ção so ci al, tem de ser de sa pro pri a da para fins de
re for ma agrá ria. Infe liz men te, Se na dor Mo re i ra Men-
des, o Go ver no Fe de ral não tem um pla ne ja men to
para cum prir a sua obri ga ção cons ti tu ci o nal e fa zer a
re for ma agrá ria. Na gran de ma i o ria das áre as de sa -
pro pri a das, hoje, exis tem fa ve las ru ra is e não as sen -
ta men tos, por que co lo cam-se as pes so as no cam po
sem as con di ções ne ces sá ri as para ali vi ve rem e aju-
da rem suas fa mí li as e a so ci e da de. Além dis so, o
mapa da re for ma agrá ria vai sen do cons tru í do à luz
da vi o lên cia no cam po e não à luz de um pla ne ja men -
to con cre to fe i to pelo Go ver no Fe de ral.

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i nha.)

A Sra. He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Uma
vez o João Pe dro Sté di le, que é uma li de ran ça im por -
tan te do MST, dis se algo re al men te re le van te, in de -
pen den te men te de qual quer co men tá rio que se pos-
sa fa zer so bre a tá ti ca das ocu pa ções do MST: ”se qui-
se rem aca bar com o Mo vi men to Sem Ter ra, fa çam a
re for ma agrá ria no País“. Entre tan to, par te do cum pri -
men to da obri ga ção cons ti tu ci o nal ocor re a par tir da vi-
o lên cia no cam po. Se há vi o lên cia no cam po, ou uma
ocu pa ção, ime di a ta men te o Incra faz es tu dos para vi a -
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bi li zar a de sa pro pri a ção. No en tan to, não há um pla ne -
ja men to sé rio, que nos per mi ta re a li zar de vi da men te a
re for ma agrá ria. V. Exª traz este im por tan te de ba te à
Casa, mas, in fe liz men te, no Bra sil, a nos sa eli te po lí ti -
ca e eco nô mi ca é tão atra sa da que a re for ma agrá ria
é tra ta da como se fos se uma ban de i ra da es quer da.
Isso não ocor re em ne nhum lu gar do mun do, além de
ser um ins tru men to ab so lu ta men te res pal da do pela
or dem ju rí di ca vi gen te. É essa, por tan to, mi nha pe-
que na con tri bu i ção ao pro nun ci a men to de V. Exª.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – No bre
Se na do ra, agra de ço o apar te de V. Exª.

Sr. Pre si den te, gos ta ria de res pon der ra pi da -
men te ao apar te Se na do ra He lo í sa He le na. Eu aca bei 
de di zer que, no meu Esta do, há qua se 150 mil hec ta -
res de ter ras de cla ra das de uti li da de pú bli ca para fins
de de sa pro pri a ção, mas que o Go ver no ain da não as
di vi diu. Entre tan to, pelo me nos em Ron dô nia, o Incra
tem atu a do e con ti nua atu an do cor re ta men te, ain da
que em ba i xa es ca la; tem fe i to as es tra das, tem dado
as sis tên cia téc ni ca e tem for ne ci do os re cur sos ne-
ces sá ri os. Não é o ide al, mas tem fe i to al gu ma co i sa.

Encer ro meu pro nun ci a men to, Sr. Pre si den te,
di zen do que o Ban co da Ter ra traz uma ex pec ta ti va di-
fe ren te para Ron dô nia. Eu não acre di to que vá au-
men tar o pre ço da ter ra, mas, se gu ra men te, vai ti rar o
es pe cu la dor, o atra ves sa dor e aque le que ex plo ra o
ver da de i ro sem-ter ra, do pon to de vis ta po lí ti co, pro-
mo ven do um en ten di men to mu i to mais fá cil en tre os
in te res sa dos.

Era este o meu re gis tro de hoje, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Mo re i ra
Men des, o Sr. Anto nio Car los Va la da res, 2º
Vice-Pre si den te, de i xa a ca de i ra da pre si -
dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Edi son Lo-
bão, 1º Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor Amir Lan do.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – No bre
Pre si den te, ha vía mos fe i to uma per mu ta com o Se na -
dor Ri car do San tos. Como S. Exª já es ta va a ca mi nho
da tri bu na e para não ti rar a ela bo ra ção men tal do no-
bre Se na dor, con ti nuo man ten do essa pro pos ta à
Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Mesa
não se opõe. Con ce de, en tão, a pa la vra ao Se na dor
Ri car do San tos.

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Se na dor Amir Lan do,
fa la rei ra pi da men te para dar opor tu ni da de a V. Exª.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes ta
opor tu ni da de, abor da re mos ques tões re la ti vas à te le -
fo nia no Bra sil e, em es pe ci al, às ta ri fas do ser vi ço te-
le fô ni co fixo, den tro do pro pó si to de en ca mi nhar so lu -

ções para dois pro ble mas gra ves que vi mos ob ser van -
do na pres ta ção de ser vi ços te le fô ni cos à po pu la ção
bra si le i ra: as ta ri fas das áre as co nur ba das, prin ci pal -
men te nas áre as me tro po li ta nas, e as ta ri fas in te rur ba -
nas den tro de um mes mo Mu ni cí pio. So bre esse tema,
já ti ve mos opor tu ni da de de nos ma ni fes tar mos des ta
tri bu na, quan do fi ze mos as se guin tes pro pos tas: 

a) a in cor po ra ção de to das as man chas per ten -
cen tes a uma mes ma aglo me ra ção ur ba na às áre as
onde são pra ti ca das as ta ri fas lo ca is, eli mi nan do-se
as ta ri fas co nur ba das;

b) a de li mi ta ção de lo ca li da des (vi las, dis tri tos e
po vo a dos), den tro de um mes mo Mu ni cí pio, vi san do
ex tin guir en tre uma vila, um dis tri to e a sua sede a ta-
ri fa in te rur ba na.

Res ga tan do ele men tos da re cen te fle xi bi li za ção 
do mo no pó lio es ta du al, de ve mos re gis trar que a pri-
va ti za ção e a mo der ni za ção do se tor de te le co mu ni -
ca ções bra si le i ro, par ti cu lar men te da te le fo nia, se
apói am em dois prin cí pi os fun da men ta is:

a) o prin cí pio da uni ver sa li za ção, que
pro cu ra es ten der para os bra si le i ros de to-
das as re giões do País o aces so aos ser vi -
ços te le fô ni cos com qua li da de e re du ção de
cus tos; e

b) o prin cí pio da com pe ti ção, como
ele men to fun da men tal à sus ten ta ção de
pre ços com pe ti ti vos en tre as pres ta do ras de
ser vi ço te le fô ni co, as se gu ran do aos usuá ri -
os o di re i to de es co lha nas li ga ções lo ca is e
in te rur ba nas, es ta be le cen do-se a sa u dá vel
con cor rên cia en tre as em pre sas res pon sá -
ve is por es ses ser vi ços.

Aten do-nos tão-so men te à te le fo nia fixa, em-
bo ra se re co nhe çam tam bém os sig ni fi ca ti vos avan-
ços da te le fo nia ce lu lar, não res tam dú vi das quan to
ao cres ci men to do nú me ro de aces sos ins ta la dos e
à me lho ria da qua li da de dos ser vi ços pres ta dos.

Con tu do, é ne ces sá rio con si de rar que te mos
um lon go ca mi nho a per cor rer para am pli ar o efe ti vo
po der de com pe ti ção e a me lho ria de qua li da de da te-
le fo nia fixa, em pra ti ca men te to das as re giões bra si le -
i ras. Espe ci al men te, man ti da a mes ma qua li da de, a
au sên cia de com pe ti ção aca ba re fle tin do nos pre ços
fi na is aos usuá ri os.

A tí tu lo de exem plo, os va lo res ta ri fá ri os má xi -
mos ho mo lo ga dos pela Ana tel, Agên cia Na ci o nal de
Te le co mu ni ca ções, para os pla nos bá si cos, na mo da -
li da de de ser vi ço lo cal, in clu in do os im pos tos in ci den -
tes na pres ta ção de ser vi ço, pas sam a ser va lo res
efe ti va men te pra ti ca dos pe las pres ta do ras de ser vi -
ços lo ca is, uma vez que ain da con ta mos, do mi nan te e
de ma ne i ra re le van te, com um mer ca do mo no po li za -
do para a ma i o ria das ci da des bra si le i ras. Se não, ve-
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ja mos: a as si na tu ra re si den ci al ex pe ri men tou um au-
men to de cer ca de 20% na ma i o ria das con ces si o ná -
ri as de ser vi ço de te le fo nia fixa, pas san do de
R$19,45 para R$23,32, de ju lho de 2000 para ju lho de
2001. Ain da que no mes mo pe río do te nha ha vi do um
acrés ci mo na fran quia de 90 para 100 pul sos men sa -
is, o au men to real de cer ca de 8%, des con ta da a in fla -
ção do pe río do, me di da pelo Índi ce Ge ral de Pre ços
de Mer ca do da Fun da ção Ge tú lio Var gas, foi se gu ra -
men te um exa ge ro.

Tra ta-se, em nos sa ava li a ção, de uma car ga ta ri -
fá ria que não pode ser su por ta da pela po pu la ção
usuá ria de me nor ní vel de ren da, es ta be le cen do-se,
nes te caso, uma con tra di ção en tre o prin cí pio da uni-
ver sa li za ção e o real po der aqui si ti vo da po pu la ção
mais po bre.

Em suma, se, de um lado, a frá gil com pe ti ção
ini be a trans fe rên cia de be ne fí ci os aos usuá ri os por
meio da re du ção de cus to dos ser vi ços, de ou tro, a
cor re ção ta ri fá ria a ta xas re a is im põe sé ri os obs tá cu -
los à uni ver sa li za ção. Não é sem ra zão que, se gun do
in for ma ções dis po ní ve is, agra va-se a ina dim plên cia e
o nú me ro de aces sos de sa ti va dos, a cada pe río do de
90 dias, ou seja, o não pa ga men to de três con tas ven-
ci das.

A si tu a ção as su me ma i or gra vi da de quan do se
con si de ram as po pu la ções das áre as co nur ba das e
dos prin ci pa is cen tros ur ba nos, dis tri tos e po vo a dos,
po ten ci a is be ne fi ciá ri os do es for ço de uni ver sa li za -
ção, que es tão su je i tos a ta ri fas de de grau co nur ba do
e in te rur ba nas, res pec ti va men te.

No pri me i ro caso, o das áre as co nur ba das, nas
áre as me tro po li ta nas, as ta ri fas te le fô ni cas são mu i to
su pe ri o res ao va lor ta ri fá rio má xi mo da ta ri fa lo cal.

Ora, pela Por ta ria nº 4, de 28 de ja ne i ro de 1986,
do Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, as cha ma das áre as 
co nur ba das cons ti tu em es pa ço ur ba no con tí nuo à
sede de um mu ni cí pio ou de uma re gião me tro po li ta -
na. Isso sig ni fi ca di zer, em sín te se, que a po pu la ção
da pe ri fe ria dos gran des aglo me ra dos ur ba nos ou de
ba ir ros de se des mu ni ci pa is – que já se cons ti tu em
um es pa ço con tí nuo to tal men te ur ba ni za do, nor mal -
men te mais po bre – paga por ser vi ços te le fô ni cos ta-
ri fas mu i to mais ele va das.

Re si de nes te fato uma pro fun da con tra di ção.
Essas áre as, na ma i o ria dos ca sos, tam bém se apre-
sen tam frá ge is em ou tras in fra-es tru tu ras, como a de
trans por te, sa ne a men to e ser vi ços pú bli cos de edu-
ca ção, sa ú de, se gu ran ça e ou tros. O gran de pro ble -
ma re si de em como pro mo ver o de sen vol vi men to
nes sas áre as co nur ba das, com tan tas de fi ciên ci as e
ne nhu ma atra ti vi da de. Esse é um de sa fio de to dos, o
qual as ins ti tu i ções pú bli cas – e, par ti cu lar men te no
caso da te le fo nia, a Ana tel – não po dem mais des con -

si de rar, sob pena de di fi cul tar a cor re ção das de si -
gual da des de ren da en tre cen tro e pe ri fe ria.

No Bra sil, re gis tra mos a exis tên cia de 29 re-
giões me tro po li ta nas, a ma i o ria vin cu la da às ca pi ta is
dos Esta dos e ao Dis tri to Fe de ral, que pos su em áre as
co nur ba das, des ta can do-se en tre elas as me tró po les
de Por to Ale gre, Re ci fe, Sal va dor, São Pa u lo, Rio de
Ja ne i ro e Vi tó ria, no Espí ri to San to, como as de ma i or
nú me ro de lo ca li da des onde exis te esse pro ble ma de
ba ir ros pa gan do ta ri fas de áre as co nur ba das.

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i nha.)

O SR. RICARDO SANTOS (Blo co/PSDB – ES)
– Já es tou ter mi nan do, Sr. Pre si den te.

De for ma aná lo ga, re gis tra mos tam bém o pro-
ble ma das ta ri fas in te rur ba nas en tre as vi las e po vo a -
dos do in te ri or e as se des mu ni ci pa is dos res pec ti vos
mu ni cí pi os. O al can ce das me tas es ta be le ci das no
Pla no Ge ral de Me tas de Uni ver sa li za ção e nas con-
di ci o nan tes dos con tra tos de ou tor ga ou con ces são –
que pro cu ram in du zir a des cen tra li za ção e in te ri o ri za -
ção dos ser vi ços de te le fo nia – en con tra obs tá cu los
nos ní ve is das ta ri fas in te rur ba nas pra ti ca das en tre os
nú cle os ur ba nos do in te ri or dos mu ni cí pi os e suas
res pec ti vas se des. Esta é mais uma con tra di ção nas
ta ri fas do ser vi ço te le fô ni co fixo.

Para cada cen tral de te le fo nia fixa que se ins ta la
em vi las, po vo a dos e dis tri tos está-se cri an do mais
um ser vi ço com ta ri fa in te rur ba na. Já te mos hoje, no
Bra sil, por exem plo, mu i tos Mu ni cí pi os cu jas vi las ou
dis tri tos con tam com ser vi ços te le fô ni cos e cuja co-
mu ni ca ção com a sede mu ni ci pal se re a li za por meio
de ta ri fa in te rur ba na.

Tra ta-se de um es for ço de uni ver sa li za ção de si -
gual.

So bre esse pon to, Srªs e Srs. Se na do res, es ta -
mos so li ci tan do à Con sul to ria Le gis la ti va do Se na do
Fe de ral es tu dos, para apre sen tar pro je to de lei a esta
Casa que visa es ta be le cer nova de li mi ta ção dos es-
pa ços ur ba nos e suas res pec ti vas ta ri fas, de modo a:

a) pra ti car ta ri fas lo ca is den tro de um mes mo
Mu ni cí pio, ob ser va da a dis tân cia ge o dé si ca en tre lo-
ca li da des de, no má xi mo, 30 qui lô me tros, e en tre elas
e a sede do Mu ni cí pio;

b) ex tin guir a ta ri fa co nur ba da em to das as lo ca -
li da des su je i tas a essa ta ri fa ção;

c) as se gu rar a ta ri fa lo cal, me di da em pul sos,
nas li ga ções in ter mu ni ci pa is das re giões me tro po li ta -
nas atu al men te vi gen tes.

Des sa for ma, a ex tin ção da ta ri fa co nur ba da e
do de grau in te rur ba no be ne fi cia as lo ca li da des – ou o
ba ir ro –, que pas sa rão a ter ta ri fa ção lo cal nas li ga -
ções in ter mu ni ci pa is.

Srªs e Srs. Se na do res, fi na li zan do, esta pro pos -
ta pode re sul tar, no cur to pra zo, em re du ção de re ce i -
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ta das em pre sas de te le fo nia. Por ou tro lado, ela in du -
zi rá uma ma i or uti li za ção e di ver si fi ca ção no uso dos
ser vi ços te le fô ni cos, como, por exem plo, um ma i or
tem po de aces so à Inter net. É cer to que não al can ça -
re mos a uni ver sa li za ção ver da de i ra, com re a is be ne -
fí ci os de re du ção de cus tos no aten di men to à po pu la -
ção, man ten do as con tra di ções ta ri fá ri as aqui evi den -
ci a das e que pe na li zam, so bre tu do, as po pu la ções
mais po bres.

Cer ta men te, a Ana tel, em con jun to com as con-
ces si o ná ri as e as per mis si o ná ri as, che ga rá a bom
ter mo na fi xa ção de ta ri fas que pos sam vi a bi li zar a
prá ti ca das me di das aqui pro pos tas.

Ao con clu ir, in for ma mos que na re gião da Gran-
de Vi tó ria, no Espí ri to San to, as as so ci a ções de ba ir -
ros e os mo vi men tos po pu la res de Bar ra do Jucu,
Pon ta da Fru ta, Ca ri a ci ca, Ja ca ra í pe, Nova Alme i da,
Pra ia Gran de, Ser ra, Vi a na e Gu a ra pa ri vêm se mo bi -
li zan do para vi a bi li zar a ex tin ção das ta ri fas co nur ba -
das e in te rur ba nas nes sas lo ca li da des. Com eles es-
ta mos so li dá ri os. Te mos cer te za tam bém de que os
be ne fí ci os de nos sa pro pos ta, aqui ex pli ci ta da, es ten -
der-se-ão a to das as re giões bra si le i ras pe na li za das
por es sas ta ri fas.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pror ro go 
a Hora do Expe di en te por 15 mi nu tos.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Se bas tião Ro-
cha para uma co mu ni ca ção ina diá vel, por cin co mi nu -
tos.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, apro-
ve i to a pre sen ça do Se na dor José Sar ney no ple ná rio
para cum pri men tá-lo pela ini ci a ti va do pro je to apro va -
do hoje na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia. Tam bém agra de ço a co or de na ção do emi nen te 
Pre si den te da Co mis são, Se na dor Ber nar do Ca bral. 

O pro je to, de gran de im por tân cia para nos so
País, es ta be le ce quo tas para a po pu la ção ne gra nas
uni ver si da des e nos car gos pú bli cos no Bra sil in te i ro.
De mé ri to re le van te, o pro je to tem tra mi ta ção ter mi na -
ti va na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia, onde foi apro va do em pri me i ro tur no, por tra tar-se 
de um subs ti tu ti vo. Na quar ta-fe i ra, com a anuên cia
do Pre si den te Ber nar do Ca bral, es ta re mos apro van -
do o pro je to em tur no su ple men tar. 

Eu não po de ria de i xar de cum pri men tar o Se na -
dor José Sar ney, como dis se, pela ini ci a ti va e pela
con tri bu i ção que dá ao Bra sil na bus ca da igual da de
ra ci al e so ci al. Sem dú vi da al gu ma, te mos dé bi tos e
acer tos a fa zer na ques tão ra ci al, prin ci pal men te com
re la ção à po pu la ção ne gra, de no mi na da, no subs ti tu -
ti vo, bra si le i ros afro-des cen den tes, de no mi na ção

con sa gra da na Con fe rên cia de Dur ban, na Áfri ca do
Sul.

Esse pro je to tem uma di men são mu i to gran de,
pois, do pon to de vis ta cul tu ral, será um mar co na his-
tó ria do País. No en tan to, a fu tu ra lei não deve ser vis-
ta como uma pa na céia que re sol ve rá to dos os pro ble -
mas da po pu la ção ne gra do Bra sil, que se cons ti tui de
45% dos bra si le i ros e de 64% da po pu la ção po bre. É
pre ci so dar opor tu ni da de às pes so as ori un das da
raça ne gra, de ori gem afri ca na, para que te nham
aces so aos ní ve is uni ver si tá rio e pós-uni ver si tá rio, à
gra du a ção e à pós-gra du a ção, e ao em pre go pú bli co.
Essa pro pos ta tem um en fo que pe da gó gi co fan tás ti -
co, por que in cen ti va as fa mí li as ne gras a es ti mu la rem
seus fi lhos a es tu dar ain da mais para con clu ir o se-
gun do grau, por que será mais fá cil con quis tar a uni-
ver si da de e in gres sar no ser vi ço pú bli co.

Na con di ção de Re la tor do pro je to, eu não po de -
ria de i xar de agra de cer ao Se na dor Ge ral do Cân di do,
fun da men tal na apre ci a ção do pro je to no Se na do Fe-
de ral, as sim como os de ma is Se na do res, os re pre -
sen tan tes das en ti da des ne gras e to das as pes so as
que par ti ci pa ram das três au diên ci as pú bli cas que re a -
li za mos.

Se na dor José Sar ney, cre io que o Bra sil avan ça. 
Não po de rei ace i tar pe di dos de apar te nos cin co mi-
nu tos de que dis po nho – acre di to que V. Exª gos ta ria
de se pro nun ci ar a res pe i to des sa ma té ria –, mas V.
Exª, ain da nes ta ses são, terá opor tu ni da de de pas sar
sua emo ção por, mais uma vez, es tar con tri bu in do
para o en gran de ci men to do Bra sil. Se na dor José Sar-
ney o sen ti men to de bra si li da de é tí pi co, é ca rac te rís -
ti co de V. Exª. Sei que V. Exª, hoje, com a apro va ção
des se pro je to, dá mais uma con tri bu i ção im por tan te
ao povo bra si le i ro, para que no Bra sil haja mais igual-
da de, para que nos apro xi me mos da eqüi da de ra ci al. 

Este foi um gran de dia para o Se na do e para a
sua Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.
Na pró xi ma quar ta-fe i ra, em ca rá ter de fi ni ti vo, vo ta re -
mos o pro je to em tur no su ple men tar, e ele irá en tão à
Câ ma ra dos De pu ta dos, para sua apre ci a ção.

Con cluo in for man do a V. Exªs que apro va mos,
na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e
na Co mis são de Assun tos So ci a is do Se na do, a re a li -
za ção de um se mi ná rio so bre clo na gem. Con for me
men ci o nei on tem, o se mi ná rio será re a li za do nos dias
11 e 12 de ju nho, no Au di tó rio Pe trô nio Por te la, quan-
do ou vi re mos es pe ci a lis tas, sob a co or de na ção con-
jun ta da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia e da Co mis são de Assun tos So ci a is.

Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, por
cin co mi nu tos.
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O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que-
ro usar este mo men to para co mu ni car ao Se na do e
tam bém a toda a Na ção a im por tan te re u nião acon te -
ci da em Bra sí lia, nos dias 13, 14, 15 e 16, quan do se
re u ni ram to dos os Grão-Mes tres do Gran de Ori en te
do Bra sil, de to dos os Esta dos do Bra sil, para ana li sar 
os di ver sos pro ble mas na ci o na is e tam bém ma ni fes -
tar, por um do cu men to en tre gue in clu si ve ao Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca, a po si ção da Ma ço na ria em
re la ção a mu i tos pon tos, prin ci pal men te ao meio am-
bi en te, à se gu ran ça pú bli ca, à so be ra nia na ci o nal e
de fe sa da Ama zô nia, à sa ú de, edu ca ção e com ba te
às dro gas. 

Eu que ro ler, nes te mo men to, até por ser um Se-
na dor da re gião ama zô ni ca, as re co men da ções que
fo ram ex tra í das des se im por tan te con cla ve ma çô ni co
a res pe i to da So be ra nia Na ci o nal e da Re gião Ama-
zô ni ca. 

Peço, Sr. Pre si den te, que as con si de ra ções se-
jam da das como li das. 

O Povo Ma çô ni co, re u ni do em Assem-
bléia Ge ral, por seus três Po de res Fe de ra is
e por re pre sen ta ção de seus Grãos-Mes tres 
Esta du a is e do Dis tri to Fe de ral, na Ca pi tal
do País, sede do Po der Cen tral do GRANDE
ORIENTE DO BRASIL, de 13 a 16 de abril
do cor ren te ano, após ana li sar e dis cu tir a
gra vi da de das ques tões de So be ra nia Na ci -
o nal – Re gião Ama zô ni ca –, de in te res se da
so ci e da de bra si le i ra, di ri ge-se à Clas se Po lí -
ti ca Na ci o nal apon tan do as se guin tes:

(...)
RECOMENDAÇÕES:
A ma i or pre sen ça das For ças Arma das 

em to das as re giões de fron te i ra, in clu si ve
nas áre as in dí ge nas, in cen ti van do-as e per-
mi tin do a im plan ta ção de in fra-es tru tu ras,
tais como es co las e pos tos de sa ú de. Ca-
ben do ain da ao Mi nis té rio das Re la ções
Exte ri o res a in ten si fi ca ção da não per mis -
são de qua is quer po si ci o na men tos, en ten di -
men tos e acor dos que pos sam dar mar gem
a ale ga ções in de vi das por en ti da des ou ór-
gãos in ter na ci o na is;

Que os ór gãos go ver na men ta is com-
ba tam, por to dos os me i os, as ações de gru-
pos eco nô mi cos e re li gi o sos, vol ta das para
o uso do ín dio como mas sa de ma no bra em

as sun to que não seja do seu le gí ti mo in te -
res se;

A im ple men ta ção de uma po lí ti ca na ci -
o nal que fo men te o de sen vol vi men to sus-
ten tá vel e res guar de as ri que zas na tu ra is da
Ama zô nia, tais como a água, a bi o di ver si da -
de e os re cur sos mi ne ra is, es ti mu lan do os
Esta dos a re a li za rem o zo ne a men to eco ló gi -
co-eco nô mi co;

Que o Con gres so Na ci o nal crie leis
que dis ci pli nem as atu a ções de ONGs na ci -
o na is e in ter na ci o na is, fa zen do-as pres ta -
rem con ta de qua is quer de suas ações e
apli ca ções fi nan ce i ras ao Mi nis té rio Pú bli co
e de ma is or ga nis mos de con tro le;

Que as le gis la ções que com ba tem a
bi o pi ra ta ria se jam efe ti va das atra vés de fis-
ca li za ção os ten si va, pri o ri ta ri a men te na
Ama zô nia, iden ti fi can do pro fis si o na is não
au to ri za dos a re a li za rem pes qui sas;

Que as três es fe ras de Go ver no in cre -
men tem or ça men tá ria e fi nan ce i ra men te as
ins ti tu i ções de pes qui sas e as uni ver si da des,
em es pe ci al as lo ca li za das na Ama zô nia;

Que o Con gres so Na ci o nal e o ór gãos
go ver na men ta is re gu la men tem, com ur gên -
cia, a lei fun diá ria para Ro ra i ma, bem como
efe tu em uma re vi são com ple ta no ta ma nho
das áre as in dí ge nas já de mar ca das ou em
pro ces so de de mar ca ção, res pe i tan do-se o
po si ci o na men to de to das as co mu ni da des
en vol vi das e seus re pre sen tan tes le ga is.

Bra sí lia, DF, 16 de abril de 2002.
La el so Ro dri gues
Grão-Mes tre-Ge ral do GOB.

Sr. Pre si den te, peço tam bém que, além des se
tre cho que aca bei de ler, re fe ren te à Ama zô nia,
dado o in te res se que aque la re gião re pre sen ta para
o Bra sil, por ter 60% da nos sa área ter ri to ri al, e pe-
las cons tan tes ame a ças que vi ve mos, todo o do cu -
men to da Ma ço na ria Bra si le i ra, que é, por tan to, his-
tó ri co e im por tan te, seja trans cri to como par te des ta 
co mu ni ca ção, para que fi que re gis tra do nos Ana is
do Se na do Fe de ral.

Mu i to obri ga do.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
será aten di do.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ma gui to Vi le la,
por cin co mi nu tos.

O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, so li ci tei a pa-
la vra para esta co mu ni ca ção ina diá vel em fun ção das
di fi cul da des para me ins cre ver para o pe río do nor mal
de 20 mi nu tos, mas vou pro cu rar, em cin co mi nu tos,
trans mi tir ao Bra sil e prin ci pal men te ao Con gres so
Na ci o nal as mi nhas apre en sões com os úl ti mos acon-
te ci men tos, que vêm, mais uma vez, so bre car re gar o
povo bra si le i ro.

Re fi ro-me ao au men to do Impos to so bre Ope ra -
ções Fi nan ce i ras, o IOF. A meu ver, o Go ver no quer
cor ri gir uma ba gun ça que está acon te cen do com a
base ali a da na vo ta ção da CPMF. Esse au men to de
im pos to vem, mais uma vez, so bre car re gar o já so fri -
do povo bra si le i ro.

Veio o au men to nas ta xas de ener gia elé tri ca –
2.7% para os con tri bu in tes in di vi du a is e 7.9% para as
in dús tri as, que, em fun ção do apa gão, per de ram
US$10 bi lhões, sim ples men te por que o Go ver no não
tem pla ne ja men to, não faz pre vi são dos pro ble mas
que po dem acon te cer nes te País –, be ne fi ci an do, in-
clu si ve, dis tri bu i do ras de ener gia com 6.7 bi lhões.
Elas não ti ve ram pre ju í zo. Mais uma vez o con tri bu in -
te, o povo bra si le i ro vai ter que pa gar a con ta pela in-
com pe tên cia do Go ver no Fe de ral.

Ti ve mos au men tos con ti nu a dos na ga so li na,
nos com bus tí ve is, de uma for ma ge ral.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, os bra si -
le i ros não agüen tam mais pa gar tan tos im pos tos, tan-
tas ta xas. O co mer ci an te, o in dus tri al, o em pre sá rio e
o povo não agüen tam mais essa car ga tri bu tá ria pe-
sa dís si ma e os en car gos so ci a is, tam bém dos mais
pe sa dos do mun do.

Cre io que o Con gres so Na ci o nal, o Se na do da
Re pú bli ca e a Câ ma ra Fe de ral pre ci sa vam pen sar
mais no povo bra si le i ro e me nos nes se Go ver no, que
tan to tem pre ju di ca do o nos so País e o nos so povo.
Sa cri fi cam o povo bra si le i ro, e a qua li da de dos ser vi -
ços pú bli cos é pés si ma. As nos sas es tra das con ti nu -
am ver go nho sa men te in tran si tá ve is em vá ri os pon tos 
do País. A Sa ú de con ti nua cla u di can te, a se gu ran ça
pú bli ca é uma aber ra ção, e a vi o lên cia con ti nua au-
men tan do cada dia mais, ti ran do o sos se go do povo
bra si le i ro.

Pre ci sa mos dar um bas ta nes se es ta do de co i -
sas. Pre ci sa mos pen sar mais no povo e me nos nes se

Go ver no que en via para apro va ção do Con gres so Na-
ci o nal me di das con trá ri as aos in te res ses do povo bra-
si le i ro.

Estou mu i to pre o cu pa do com a si tu a ção em que
vive o Bra sil. Des de a apro va ção da fa mi ge ra da
emen da da re e le i ção, este País vem de san dan do.
Aliás, esta é uma ques tão so bre a qual o Con gres so
deve to mar pro vi dên ci as: a ex tin ção do ins ti tu to da re-
e le i ção no Bra sil. Os Go ver na do res de Esta do es tão
fa zen do uma far ra em pro pa gan da, pu bli ci da de, go-
ver nos iti ne ran tes, tudo com o di nhe i ro do povo. Ora,
exis tem re cur sos para fa ze rem tan ta pro mo ção pes-
so al nos Esta dos? Go iás mes mo já es tou rou sua dí vi -
da não só com re la ção a for ne ce do res e dí vi da ex ter -
na, como tam bém com pro pa gan da. Nun ca se viu na
his tó ria da que le Esta do tan ta pro pa gan da, tan ta pro-
mo ção pes so al, como está acon te cen do. O Go ver na -
dor de Go iás, como de res to os de todo o Bra sil, não
faz ou tra co i sa a não ser cam pa nha ele i to ral para a re-
e le i ção.

Fui Go ver na dor de Go iás e tive opor tu ni da de de
dis pu tar uma re e le i ção, mas não quis fazê-lo, por co e -
rên cia e por en ten der que a re e le i ção é ne fas ta aos
in te res ses do povo bra si le i ro, o que es ta mos ago ra,
na prá ti ca, per ce ben do em re la ção a qua se to dos os
Go ver na do res can di da tos à re e le i ção.

Des sa for ma, Sr. Pre si den te, con si de ro um con-
tra-sen so, di an te de tan to gas to com pu bli ci da de, es-
tar mos aqui apro van do au men to e pror ro ga ção de im-
pos tos e ta xas para o so fri do povo bra si le i ro, que já
tem mu i tos en car gos so ci a is.

Asso mei à tri bu na, Sr. Pre si den te, para ma ni fes -
tar a mi nha apre en são com re la ção a esse es ta do de
co i sas em que se en con tra o nos so País.

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ma gui to Vi le -
la, o Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu-
pa da pelo Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Infor mo
às Srªs e aos Srs. Se na do res que es ta mos co me mo -
ran do o ani ver sá rio de 50 anos do Li ons Clu be.

O Se na do está hon ra do com a pre sen ça de vá ri -
os com pa nhe i ros e com pa nhe i ras de Li ons Clu be de
vá ri as Uni da des da Fe de ra ção bra si le i ra. Inclu si ve,
para este even to de ta ma nha mag ni tu de, re ce bi em
meu ga bi ne te e se en con tra à mi nha es quer da o Pre-
si den te do Li ons Inter na ci o nal. Isso é mo ti vo de mu i ta
ale gria para o Se na do. (Pal mas.)
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Arlin do Por to, para sa u -
dar os vi si tan tes.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Pro nun cia 
o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te; Srªs e Srs. Se na do res; com pa nhe i ro
Frank Mo o re, Pre si den te Inter na ci o nal do Li ons; com-
pa nhe i ro Ma u ro Wer neck, Di re tor Inter na ci o nal do Li-
ons, re pre sen tan te do Bra sil; com pa nhe i ro Agos tin
So li va, ex-Pre si den te de Li ons Inter na ci o nal; com pa -
nhe i ro Zan der Cam pos, ex-Di re tor Inter na ci o nal; Car-
los Age nor Rol ler, Pre si den te do Con se lho de Go ver -
na do res do Dis tri to Múl ti plo L-Bra sil; Wadhy La cer da,
ex-Pre si den te do Con se lho de Go ver na do res; Do ri -
val do José Pi nhe i ro, Pre si den te do Con se lho de Go-
ver na do res; Luiz Ge ral do Mat he us Fi gue i ra,
Vice-Pre si den te do Con se lho de Go ver na do res; Fran-
cis co José Mota Bar ros de Oli ve i ra, Vice-Pre si den te
do Con se lho de Go ver na do res; com pa nhe i ro Wan tu il
Cân di do de Alme i da, Go ver na dor do Dis tri to LB-3;
com pa nhe i ro Sér gio Bu e no, Go ver na dor do Dis tri to
LB-1; Arthur Edmun do Sou za Rios, Go ver na dor do
Dis tri to LB-2; Pe dro Evan ge lis ta de Ávi la, Go ver na dor 
do Dis tri to LB-4; Te o tô nio Cor re ia Nu nes, ex-Go ver -
na dor Ime di a to do Dis tri to LB-3; Fer nan do Luiz Ra-
mos Dias, Vice-Go ver na dor do Dis tri to LB-3; José
Edmil son Bar ros de Oli ve i ra Jr., Asses sor de Di vul ga -
ção do Dis tri to Múl ti plo LB – DMLB; Leões e Do ma do -
ras, ini ci al men te, em nome do Pre si den te des ta Casa,
Se na dor Ra mez Te bet, dou as boas-vin das ao nos so
Pre si den te in ter na ci o nal, Sr. Frank Mo o re, que veio
ao Bra sil ex clu si va men te para ho me na ge ar a nos sa
ter ra nes te mo men to im por tan te do Le o nis mo. O Bra-
sil co me mo rou 50 anos de fun da ção do Le o nis mo em
nos sa ter ra.

O Le o nis mo tem sua his tó ria ini ci a da em 7 de ju-
nho de 1917, há 84 anos, quan do Mel vin Jo nes, nos
Esta dos Uni dos, hou ve por bem unir al gu mas pes so -
as com o mes mo ob je ti vo e a mes ma fi lo so fia de vida:
”O meio mais se gu ro de tor nar mos agra dá vel a nos sa 
vida é fa zer mos fe li zes as vi das dos ou tros“.

E, den tro des sa fi lo so fia, des de 1917, o Le o nis -
mo se es pa lha pelo mun do. Três anos de po is, em
1920, o Le o nis mo foi in ter na ci o na li za do, am pli an -
do-se, a par tir dos Esta dos Uni dos, para o Ca na dá.

Em 16 de abril de 1956, o Bra sil ti nha a fun da -
ção do seu pri me i ro clu be, pa tro ci na do pelo com pa -
nhe i ro Arman do Fa jar do, um leão de pri me i ra hora,
que sou be ou sar, des pren der e re ce ber aque la se-
men te, cul ti var e pro du zir fru tos no Bra sil.

Hoje, o Le o nis mo no mun do está re pre sen ta do
em 45 mil clu bes, em 189 pa í ses, com 1,4 mi lhão de

só ci os des de a sua fun da ção. No Bra sil, há 1.867 clu-
bes, com 45 mil as so ci a dos. São leões e do ma do ras
que tra ba lham pelo Bra sil como um todo. Por in ter mé -
dio das do ma do ras, os ga ti nhos e os leos tam bém re-
a li zam um tra ba lho que pode se ca rac te ri zar como
um gran de tra ba lho so ci al.

O Le o nis mo, por meio do com pa nhe i ris mo, bus-
ca, so bre tu do, tra zer mais opor tu ni da des para fa mí li -
as ca ren tes. Por isso, gran des obras são re a li za das
em todo o Bra sil, gra ças ao des pren di men to e à ge ne -
ro si da de de leões e do ma do ras. São mais de qua tro
mil obras, es co las, cen tros co mu ni tá ri os, cre ches,
cur sos pro fis si o na li zan tes, cam pa nhas que são re a li -
za das no aten di men to aos jo vens, cri an ças e ido sos,
bi bli o te cas, pro je tos de me ni nos de rua, cen tros de
re cu pe ra ção, hos pi ta is, en fim, ações que são de res-
pon sa bi li da de do Po der Pú bli co, mas que de vem ter o
com pro me ti men to e a so li da ri e da de da so ci e da de.

É den tro des sa vi são que Mel vin Jo nes di zia:
”Você não vai mu i to lon ge se não co me çar a fa zer al-
gu ma co i sa por al guém“. E está den tro do nos so ob je -
ti vo aten der as pes so as mais ca ren tes. O leão, que
sim bo li za o va lor, a for ça, a fi de li da de e a ação, é, sem
dú vi da, a fi gu ra que to dos res pe i tam como rei da sel-
va. Mas o leão, no sen ti do do Le o nis mo, de li ber da de,
in te li gên cia, or dem, na ci o na li da de e ser vi ço, sig ni fi ca
com pro mis so e de sa fio de tor nar, sem dú vi da, aque-
les mais ne ces si ta dos em pes so as que pos sam usu-
fru ir dos bons mo men tos da nos sa so ci e da de. E, nes-
sa pers pec ti va, vá ri as cam pa nhas são re a li za das por
esse Bra sil afo ra.

Há um exem plo que eu gos ta ria de ci tar, que
ocor re bem pró xi mo a nós, no Esta do de Go iás, na ci-
da de de Go iâ nia: na Fun da ção Ban co de Olhos de
Go iás, fun da da em 1984, exis te um hos pi tal to tal men -
te man ti do pelo Li ons Clu be, com 2,8 mil me tros qua-
dra dos e cin co cen tros ci rúr gi cos. É o ma i or cen tro de
trans plan te de cór nea do Bra sil, onde mais de 12%
dos trans plan tes fo ram re a li za dos.

O seu Di re tor aqui está, o com pa nhe i ro Zan der
Cam pos da Sil va, que já foi Di re tor Inter na ci o nal e
aten de, a cada dia, mais e mais pes so as ne ces si ta -
das. Fo ram 85 mil con sul tas, mais de 25 mil ócu los
dis tri bu í dos e 12 mil ci rur gi as de ca ta ra ta re a li za das.

Não bas tas sem es ses fa tos, essa obra re pre -
sen ta, sem dú vi da, a gran de opor tu ni da de de po der -
mos co me mo rar os 50 anos de Li ons no Bra sil.

Sr. Pre si den te, es ta mos tam bém nos pre pa ran -
do para co me mo rar o ani ver sá rio de Bra sí lia, no pró-
xi mo dia 21. Qu an do se fala em Bra sí lia, lem bra-se de
Jus ce li no Ku bits chek, e, quan do se lem bra de Jus ce li -
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no Ku bits chek, ve ri fi ca mos que este é o ano do seu
cen te ná rio.

É im por tan te des ta car, para or gu lho de to dos
nós, leões, que Jus ce li no Ku bits chek foi o pri me i ro só-
cio do Li ons Clu be em Bra sí lia. Esse fato mos tra a
iden ti da de da que le gran de ho mem, da que le gran de
es ta dis ta, com o Le o nis mo, pois tra vou a sua luta para
ti rar o ci da dão da mi sé ria e dar-lhe con di ção dig na de
vida.

Enfim, en tre os seus vá ri os pro nun ci a men tos e
ma ni fes ta ções, numa pla ca de bron ze que se en con tra 
no Me mo ri al JK, Jus ce li no re gis trou a se guin te fra se:

A luta pela li ber da de en vol ve ne ces sa -
ri a men te o com ba te à fome e à mi sé ria. Não
deve fal tar pão à mesa do povo hu mil de,
para que o fer men to da re bel dia não ve nha
a ame a çar a li ber da de do ho mem.

Den tro des sa pers pec ti va, Sr. Pre si den te, nós
aqui es ta mos para, or gu lho sa men te, re co nhe cer que
o Le o nis mo é, sem dú vi da, o mo vi men to de ma i or in-
te gra ção mun di al. O Li ons é a ma i or or ga ni za ção
não-go ver na men tal do mun do e, na tu ral men te, tem
par ti ci pa ção em vá ri os or ga nis mos in ter na ci o na is,
en tre eles a ONU.

O nos so mo vi men to de Li ons Inter na ci o nal atu-
al men te ob ser va a pos si bi li da de da cri a ção, na Co-
réia, da União Par la men tar de Li ons Inter na ci o nal, em
que es ta re mos agre gan do leões de todo o mun do,
com o mes mo ob je ti vo, que é o de ser vir. E, nes sa
pers pec ti va, ve ri fi ca-se a luta pela con fra ter ni za ção
dos po vos e a paz uni ver sal en tre os ho mens. São 50
anos de Li ons no Bra sil, são 50 anos de tra ba lho de di -
ca do aos me nos fa vo re ci dos.

Para nós, leões, Sr. Pre si den te, é uma gran de
hon ra ser re ce bi do por V. Exª, que re pre sen ta o Po der
Le gis la ti vo. A de le ga ção do nos so Pre si den te vem
aqui para tra zer ao che fe do Po der Le gis la ti vo a ale-
gria da con vi vên cia com os leões bra si le i ros. Nes te
mo men to, com a de le ga ção de V. Exª, o Se na do da
Re pú bli ca sen te-se en va i de ci do e or gu lho so por essa
vi si ta.

De se ja mos que os leões que aqui vi e ram, de
Bra sí lia, de Mi nas e de ou tros Esta dos, e o nos so Pre-
si den te in ter na ci o nal, que vem dos Esta dos Uni dos
para nos vi si tar, se jam re ce bi dos num am bi en te de
cor di a li da de. Que re ce bam as boas-vin das do Bra sil,
que te nham uma boa es ta da no nos so País e que te-
nham a con fi an ça do Se na do da Re pú bli ca para que
o tra ba lho por eles re a li za do seja cada vez mais de
de sen vol vi men to, de com pa nhe i ris mo e de va lo ri za -
ção das pes so as! Se to dos tra ba lhar mos, na tu ral -

men te a ação será mais efe ti va, e o Li ons Clu be, aqui,
no Bra sil, terá mu i to a co me mo rar, sim.

É com essa vi são que que re mos agra de cer a
pre sen ça do nos so Pre si den te in ter na ci o nal. De se ja -
mos que S. Sª re tor ne ou tras ve zes ao Bra sil; o Se na -
do o es ta rá aguar dan do para re ce bê-lo.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Agra de -

ço a V. Exª, Se na dor Arlin do Por to.
So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos

pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril -
do Ca val can ti.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 175, DE 2002

Re que re mos, nos ter mos do ar ti go 222 do Re gi -
men to Inter no do Se na do Fe de ral, se jam en vi a dos
vo tos de con gra tu la ções ao Dr. José Ale xan dre Xa na -
na Gus mão pela sua vi tó ria na ele i ção para pre si den -
te do Ti mor Les te e pelo nas ci men to des te novo país
em 20 de maio pró xi mo.

Jus ti fi ca ção

No úl ti mo do min go, o povo do Ti mor Les te com-
pa re ceu ma ci ça men te às ur nas para es co lher seu pri-
me i ro pre si den te. Aque le que foi o lí der  da Re sis tên -
cia Ti mo ren se Xa na na Gus mão foi o ven ce dor das
ele i ções pre si den ci a is, se gun do os re sul ta dos di vul -
ga dos pela co mis são ele i to ral in de pen den te pre si di -
da pe las Na ções Uni das, Xa na na re ce beu 82,69%
dos vo tos vá li dos.

Xa na na li de rou por vá ri os anos uma re nhi da
luta con tra os in do né si os. Em 1992, hoje pre si den te
ele i to foi cap tu ra do pe los mi li ta res in do né si os e de ti do 
per ma ne cen do no cár ce re du ran te sete anos, onde,
em face à sua in te gri da de, ga nhou o res pe i to de seus
guar das.

Em agos to de 1999, após a re a li za ção de um re-
fe ren do po pu lar os ha bi tan tes da ex-co lô nia por tu -
gue sa, que es ti ve ram por mais de 24 anos sob o jugo
in do né sio, op ta ram pela sua in de pen dên cia. Des de
en tão o ter ri tó rio pas sou a ser ad mi nis tra do pela
Admi nis tra ção Tran si tó ria das Na ções Uni das, que foi
che fi a da pelo bra si le i ro Sér gio Vi e i ra de Melo. Esta
ele i ção abre o ca mi nho para Ti mor Les te se tor nar em
20 de maio des te ano o mais novo país do mun do.

É mu i to im por tan te o apo io do Bra sil para este
novo país de lín gua por tu gue sa que nas ce sob a égi-
de da de mo cra cia. O Se na do Fe de ral con gra tu la-se
com a ele i ção de José Ale xan dre Xa na na Gus mão e
pelo nas ci men to do novo país Ti mor Les te. Tam bém
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com to dos os bra si le i ros como Frei João Xer ri que for-
ma ram o Cla mor por Ti mor, mo vi men to cri a do em
1992 em so li da ri e da de à luta de seu povo por sua in-
de pen dên cia.

Sala das Ses sões, 17 de abril de 2002. – Edu ar -
do Su plicy, Lí der do PT e do Blo co da Opo si ção,
Artur da Tá vo la Lí der do Go ver no, He lo í sa He le na.

(Á Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa
Na ci o nal.)

REQUERIMENTO Nº 176, DE 2002

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te do Se na do
Fe de ral,

Re que i ro, nos ter mos do ar ti go 222 do Re gi -
men to Inter no do Se na do Fe de ral, seja en vi a do ao Ti-
mor Les te, vo tos de con gra tu la ções pela ele i ção do
Exce len tís si mo Se nhor Xa na na Gus mão, para Pre si -
den te do País, no úl ti mo dia 14 des te.

Jus ti fi ca ção

Con si de ran do que o Ti mor Les te, ex-co lô nia
por tu que sa, de ci diu op tar, re cen te men te, por sua in-
de pen dên cia, ple bis ci to, onde pre va le ceu 78,5% da
von ta de po pu lar; 

Con si de ran do que esse ple bis ci to pos si bi li tou
vin te qua tro anos de atro ci da des;.

Con si de ran do, ain da, que após o ple bis ci to
esse país pas sou por um pe río do de tran si ção, ad mi -
nis tra do por um re pre sen tan te da ONU que con du ziu
com im par ci a li da de o pro ces so rumo a in de pen dên -
cia.

O Ti mor Les te tor na-se, por tan to, me re ce dor do
voto de con gra tu la ção de to dos os po vos pela bus ca
da de mo cra cia que cul mi nou com a ele i ção do Se-
nhor Xa na na Gus mão.

Pe las di fi cul da des en fren ta das pelo país, seu
pro ces so ele i to ral é um exem plo para to dos que bus-
cam a im plan ta ção de uma ver da de i ra de mo cra cia.

Sala da Ses sões, 17 de abril de 2002. – Se na dor 
Ge ral do Cân di do, (PT-RJ).

(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os re-
que ri men tos li dos se rão pu bli ca dos e des pa cha dos à
Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, 
nos ter mos do art. 222, §1º, do Re gi men to Inter no.

Qu e ro co mu ni car ao Se na dor Anto nio Car los
Va la da res que, após a Ordem do Dia, da rei a pa la vra
a S. Exª, como Lí der do Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro.

So bre a mesa, pro je tos que se rão li dos pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do
Ca val can ti.

São li dos os se guin tes:

  PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 93, DE 2002

Acres cen ta pa rá gra fo ao art. 37 da
Lei nº 8.078, de 1990 (Có di go de Pro te ção 
e De fe sa do Con su mi dor).

O Con gre so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Ao ar ti go 37 da Lei nº 8.078, de 11 de se-

tem bro de 1990 (Có di go de Pro te ção e De fe sa do
Con su mi dor) fica acres ci do o se guin te pa rá gra fo,
como § 2º, re nu me ran do-se os de ma is:

Art. 37....................................................
§ 2º Para os pro du tos ou ser vi ços

mos tra dos em pu bli ci da de, com a uti li za ção
de fo to gra fi as, de se nhos ou qual quer ou tro
tipo de ilus tra ção, pre va le ce rá o pre ço in di -
ca do no anún cio, não ten do va li da de para
esse fim qua is quer res sal vas ex pres sas em
as te ris cos ou si na is grá fi cos que es ta be le -
çam pre ços ou es pe ci fi ca ções di fe ren tes.

Art. 2º Esta lei en tra rá em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A des pe i to de o atu al Có di go de Pro te ção e De-
fe sa do Con su mi dor pro i bir, em seu ar ti go 37, a pu bli -
ci da de en ga no sa ou abu si va, ela vem sen do fe i ta de
for ma ar di lo sa, em jor na is, re vis tas, te le vi são e em
ou tros me i os de co mu ni ca ção. A lei con si de ra abu si -
vos ou en ga no sos os anún ci os que pos sam in du zir
em erro o con su mi dor, quan to a pre ços ou es pe ci fi ca -
ções das mer ca do ri as. Con tu do, para bur lar a lei,
usam com fre qüen cia as te ris cos que re me tem o le i tor 
a um tex to, em cor po ti po grá fi co de ta ma nho mí ni mo,
no pé do anún cio, por tan to, de di fí cil le i tu ra, so bre tu -
do quan do o anún cio é ve i cu la do pela te le vi são. Nes-
ses tex tos, os anun ci an tes in for mam que o pro du to
mos tra do na foto “é ape nas ilus tra ti vo” ou que “o pro-
du to anun ci a do não vem acom pa nha do dos itens que
apa re cem na foto”.

São exem plos des sa mo da li da de en ga no sa a
ofer ta de mi cro com pu ta do res com de ter mi na dos
com po nen tes que des per tam o in te res se do pro vá vel
com pra dor, como mo ni tor de úl ti ma ge ra ção. Um qua-
se in vi sí vel as te ris co re me te, no en tan to, para a res-
sal va: “O com pu ta dor é for ne ci do com mo ni tor co-
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mum; o mo de lo de mo ni tor es tam pa do aci ma pode
ser ad qui ri do como op ci o nal, por pre ço di fe ren ci a do”.

Com a al te ra ção pro pos ta nes te Pro je to de Lei,
pre ten de-se tor nar mais cla ra a pro i bi ção do uso de
pro pa gan da en ga no sa. O pa rá gra fo a ser acres ci do
in va li da as es pe ci fi ca ços e pre ços que não guar dem
iden ti da de com a ilus tra ção.

O even tu al des cum pri men to da ve da ção im po rá 
ao anun ci an te a obri ga ção de ven der o pro du to mos-
tra do no anún cio pelo pre ço in di ca do e com as es pe -
ci fi ca ções mos tra das nas ilus tra cões.

Sala das Ses sões, 17 de abril de 2002. – Fran-
ce li no Pe re i ra.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA

LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

Dis põe so bre a pro te ção do con su -
mi dor e dá ou tras pro vi dên ci as.

O Pre si den te da Re pú bli ca,
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e

eu san ci o no a se guin te lei:
Art. 37. É pro i bi da toda pu bli ci da de en ga no sa ou

abu si va.
§ 1º É en ga no sa qual quer mo da li da de de in for -

ma ção ou co mu ni ca ção de ca rá ter pu bli ci tá rio, in te i ra
ou par ci al men te fal sa, ou, por qual quer ou tro modo,
mes mo por omis são, ca paz de in du zir em erro o con-
su mi dor a res pe i to da na tu re za, ca rac te rís ti cas, qua li -
da de, quan ti da de, pro pri e da des, ori gem, pre ço e qua-
is quer ou tros da dos so bre pro du tos e ser vi ços.

§ 2º É abu si va, den tre ou tras, a pu bli ci da de dis-
cri mi na tó ria de qual quer na tu re za, a que in ci te à vi o -
lên cia, ex plo re o medo ou a su pers ti ção, apro ve i te-se
da de fi ciên cia de jul ga men to e ex pe riên cia da cri an -
ça, des res pe i te va lo res am bi en ta is, ou que seja ca-
paz de in du zir o con su mi dor a se com por tar de for ma
pre ju di ci al ou pe ri go sa à sua sa ú de ou se gu ran ça.

§ 3º Para os efe i tos des te có di go, a pu bli ci da de
é en ga no sa por omis são quan do de i xar de in for mar
so bre dado es sen ci al do pro du to ou ser vi ço.

§ 4º (Ve ta do).

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, em de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 94, DE 2002

Alte ra o pa rá gra fo úni co do art. 146
da Lei nº 5.869, de 11 de ja ne i ro de 1973,
que ins ti tui o Có di go de Pro ces so Ci vil.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 146 da Lei nº

5.869, de 11 de ja ne i ro de 1973, pas sa a vi go rar com
a se guin te re da ção:

“Art. 146 ................................................

Pa rá gra fo úni co. A es cu sa será apre-
sen ta da den tro de cin co (5) dias, con ta dos
da in ti ma ção ou do im pe di men to ou mo ti vo
de sus pe i ção su per ve ni en tes, sob pena de
se re pu tar re nun ci a do o di re i to a ale gá-la
(art. 423)." (NR)

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu-
bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O Có di go de Pro ces so Ci vil, nos seus arts. 138
e 423, já in clui no rol dos pas sí ve is de im pe di men to e
sus pe i ção o pe ri to, quan do de ter mi na do pelo juiz
para exer cer o seu mú nus na qua li da de de au xi li ar da
jus ti ça, no pro ces so de co nhe ci men to.

Por sua vez, dis põe o art. 146:
“Art. 146. O pe ri to tem o de ver de cum prir o ofí-

cio, no pra zo que lhe as si na a lei, em pre gan do toda a
sua di li gên cia; pode, to da via, es cu sar-se do en car go
ale gan do mo ti vo le gí ti mo.

Pa rá gra fo úni co. A es cu sa será apre sen ta da
den tro de cin co dias, con ta dos da in ti ma ção ou do im-
pe di men to su per ve ni en te, sob pena de se re pu tar re-
nun ci a do o di re i to a ale gá-la (art. 423)."

Em 24 de agos to de 1992, foi edi ta da a Lei nº
8.455, aper fe i ço an do di ver sos dis po si ti vos do Có di go
de Pro ces so Ci vil ati nen tes à pro va pe ri ci al, como
par te do tra ba lho ini ci al, à épo ca, de Co mis são de Ju-
ris tas res pon sá vel pela mo der ni za ção do Di re i to Pro-
ces su al Ci vil pá trio, com vis tas à pro du ção de uma
jus ti ça cé le re, efi caz e aces sí vel a to dos.

So bre tal di plo ma le gal, as sim se ma ni fes ta ria
Ivan Lira de Car va lho – Juiz de Di re i to em Na tal (RN),
em seu ar ti go “A pro va pe ri ci al e a nova re da ção do
CPC”, pu bli ca do na Re vis ta de Infor ma ção Le gis la ti va 
nº 119, jul./set. 1993, pá gi nas 167/173, inobs tan te a
ex pres sa re mis são ao art. 423 no pa rá gra fo úni co do
art. 146, do qual cons ta, li te ral men te, a es cu sa e a re-
cu sa por im pe di men to ou sus pe i ção:

Re gis tre-se que o le gis la dor per deu, com a re-
for ma em aná li se, ex ce len te opor tu ni da de para cor ri -
gir a omis são cons ta ta da no cor po do pa rá gra fo úni co 
do art. 146 do CPC, que ape nas faz re fe rên cia ao im-
pe di men to como las tro para a es cu sa do pe ri to, es-
que cen do ele men to de igual im por tân cia in ter fe ri do ra 
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na cre di bi li da de do ex per to, que é a sus pe i ção. (ob.
cit., pág. 168)

É esse lap so que que re mos sa nar com a pre-
sen te pro po si ção, con si de ran do a con tí nua fase de
aper fe i ço a men to em que se en con tra o Pro ces so Ci vil 
pá trio, com vis tas a uma pro du ção le gis la ti va com pa -
tí vel com o grau de dis tri bu i ção de jus ti ça es pe ra do
pela so ci e da de no Novo Mi lê nio.

Para tan to, pe di mos o apo io de nos sos ilus tres
pa res.

Sala das Ses sões, 17 de abril de 2002. – Se na dor
Car los Be zer ra.

  LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

Insti tui o Có di go de Pro ces so Ci vil

....................................................................................
Art. 138. Apli cam-se tam bém os mo ti vos de im-

pe di men to e de sus pe i ção:
I – ao ór gão do Mi nis té rio Pú bli co, quan do não

for par te, e, sen do par te, nos ca sos pre vis tos nos nú-
me ros I a IV do art. 135;

II – ao ser ven tuá rio de jus ti ça;
III – ao pe ri to e as sis ten tes téc ni cos;
IV – ao in tér pre te.
§ 1º A par te in te res sa da de ve rá ar güir o im pe di -

men to ou a sus pe i ção, em pe ti ção fun da men ta da e
de vi da men te ins tru í da, na pri me i ra opor tu ni da de em
que lhe cou ber fa lar nos au tos; o juiz man da rá pro ces -
sar o in ci den te em se pa ra do e sem sus pen são da ca-
u sa, ou vin do o ar güi do no pra zo de cin co (5) dias, fa-
cul tan do a pro va quan do ne ces sá ria e jul gan do o pe-
di do.

§ 2º Nos tri bu na is ca be rá ao re la tor pro ces sar e
jul gar o in ci den te.
....................................................................................

Art. 146. O pe ri to tem o de ver de cum prir o ofí cio, 
no pra zo que lhe as si na a lei, em pre gan do toda a sua
di li gên cia; pode, to da via, es cu sar-se do en car go ale-
gan do mo ti vo le gí ti mo.

Pa rá gra fo úni co. A es cu sa será apre sen ta da,
den tro de cin co (5) dias con ta dos da in ti ma ção, ou do
im pe di men to su per ve ni en te ao com pro mis so, sob
pena de se re pu tar re nun ci a do o di re i to a ale gá-la (art.
423).
....................................................................................

Art. 423. O pe ri to ou o as sis ten te téc ni co pode
es cu sar-se (art. 146), ou ser re cu sa do por im pe di -
men to ou sus pe i ção (art. 138, III); ao ace i tar a es cu sa
ou ao jul gar pro ce den te a im pug na ção, o juiz no me a -

rá novo pe ri to e a par te po de rá in di car ou tro as sis ten -
te téc ni co.
....................................................................................

LEI Nº 8.455, DE 24 DE AGOSTO DE 1992

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 5.869,
de 11 de ja ne i ro de 1973 Có di go de Pro-
ces so Ci vil, re fe ren tes à pro va pe ri ci al.

....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 15, DE 2002

Dis põe so bre a con tra ta ção de em-
pre sas pres ta do ras de ser vi ços, no que
con cer ne ao va lor mí ni mo de re tri bu i ção
do pes so al.

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º Nos edi ta is de li ci ta ção para a se le ção de

em pre sas pres ta do ras de ser vi ço de na tu re za con ti -
nu a da, tais como lim pe za, con ser va ção, vi gi lân cia,
co pe i ra gem, ma nu ten ção de pré di os, equi pa men tos
e ins ta la ções, bem como nos res pec ti vos con tra tos,
de ve rá cons tar a obri ga to ri e da de de que a re mu ne ra -
ção do pes so al a ter exer cí cio no âm bi to do Se na do
Fe de ral terá um piso mí ni mo de R$600,00 (se is cen -
tos re a is).

Pa rá gra fo úni co. A re mu ne ra ção de que tra ta o
ca put será atu a li za da anu al men te, de modo a pre ser -
var o po der aqui si ti vo de sua ex pres são mo ne tá ria.

Art. 2º Esta Re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

O Ple ná rio aca ba de apro var re so lu ção uni fi can -
do as ta be las de ven ci men tos bá si cos e de ma is com-
po nen tes da es tru tu ra re mu ne ra tó ria apli cá vel aos
car gos efe ti vos in te gran tes do qua dro de pes so al do
Se na do Fe de ral e de seus ór gãos su per vi si o na dos.

Com o pen sa men to vol ta do para o prin cí pio da
ra zo a bi li da de, ofe re ço à ele va da con si de ra ção de
meus Pa res o pre sen te pro je to, na ex pec ta ti va de
que, pelo me nos, pos sa mos me lho rar a si tu a ção sa la -
ri al da que les que pres tam ser vi ços ao Se na do Fe de -
ral, ain da que por meio de in ter pos tas pes so as, no
caso, em pre sas pres ta do ras de ser vi ço, pe las sen das 
da ter ce i ri za ção.

Sala das Ses sões, 17 de abril de 2002. – Ro ber -
to Re quião.
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(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia e à Co mis são Di re to ra.)

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os pro je -
tos li dos se rão pu bli ca dos e re me ti dos às Co mis sões
com pe ten tes.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca-
val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 177, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 281 do Re gi men to

Inter no, a dis pen sa de in ters tí cio e pré via dis tri bu i ção
de avul sos, para in clu são em Ordem do Dia do Pro je -
to de De cre to Le gis la ti vo nº 68, de 2002, que ”Apro va
o ato que ou tor ga per mis são à Fun da çao Cul tu ral do
Exér ci to Bra si le i ro para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de de
Bra sí lia, Dis tri to Fe de ral“.

Sala das Ses sões, 17 de abril de 2002. – Wal-
deck Orne las.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria a que se re fe re fi gu ra rá na Ordem do

Dia da pró xi ma ses são de li be ra ti va or di ná ria.
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo

Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca-
val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 178, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro dis pen sa do in ters tí cio pre vis to no art.

357 do Re gi men to Inter no para o Pa re cer nº 242, de
2002, da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia, so bre a Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
5, de 2002 (nº 203/95, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que dá nova re da ção ao § 1º do art. 222 da Cons ti tu i -
ção Fe de ral, su pri min do-se o § 2º do re fe ri do ar ti go,
que tra ta da pro pri e da de de em pre sas jor na lís ti cas e
de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens.

Sala das Ses sões, 17 de abril de 2002. – José
Alen car – Car los Wil son – Ge ral do Melo – José
Agri pi no – Pa u lo Har tung – Re nan Ca lhe i ros –
Edu ar do Su plicy. 

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o re que ri men to.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo-
ta ção da ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, esse re que ri -
men to re fe re-se a as sun to de gran de im por tân cia e
de enor me in te res se para o Con gres so Na ci o nal,
para a opi nião pú bli ca e para os me i os de co mu ni ca -
ção.

Eu gos ta ria de dar uma in for ma ção a to dos os
Srs. Se na do res e tam bém a to das as en ti da des, como
aque las que fa zem par te do Fó rum Na ci o nal pela De-
mo cra ti za ção da Co mu ni ca ção, como a Fe narj, a ABI,
a Abert, as emis so ras de rá dio e te le vi são, a ANJ e as
en ti da des que re pre sen tam to dos os que têm gran de
in te res se nes sa ma té ria. Hou ve um en ten di men to,
des de a vo ta ção des sa PEC na Câ ma ra dos De pu ta -
dos, se gun do o qual o Con gres so Na ci o nal com pro -
me ter-se-ia a ins ta lar o Con se lho de Co mu ni ca ção
So ci al, ór gão au xi li ar do Con gres so Na ci o nal, pre vis -
to na Cons ti tu i ção e re gu la men ta do pela Lei nº
8.389/91, an tes que se com ple tas se a vo ta ção des sa
pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção.

Hoje, às 11 ho ras, o Pre si den te Ra mez Te bet
con vo cou e par ti ci pou de uma re u nião de Lí de res,
jun ta men te com o Se cre tá rio da Mesa, Se na dor
Car los Wil son, e o Re la tor da PEC, Se na dor Ro meu 
Tuma. Na opor tu ni da de, ou vi mos o de po i men to do
Se na dor Artur da Tá vo la, que foi o Re la tor do Ca pí -
tu lo da Cons ti tu i ção que pre viu a ins ta la ção do Con-
se lho de Co mu ni ca ção So ci al. Di ver sas pon de ra -
ções fo ram fe i tas, in clu si ve pelo Pre si den te Ra mez
Te bet e pe los Srs. Se na do res, com re la ção a como,
efe ti va men te, po de ría mos ter a de sig na ção de pes-
so as que pos sam re pre sen tar ade qua da men te os
di ver sos seg men tos pre vis tos na lei aqui men ci o na -
da, e hou ve o com pro mis so de S. Exª e de to dos os
Srs. Lí de res para que, an tes da vo ta ção em se gun -
do tur no des sa PEC, haja a de sig na ção dos mem-
bros do Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al e a sua
ins ta la ção.

O Se na dor Ra mez Te bet so li ci tou o em pe nho de
to dos os pre sen tes, como os Se na do res Car los Wil-
son, Artur da Tá vo la e Ri car do San tos, Pre si den te da
Co mis são de Edu ca ção – que está mu i to em pe nha do
nes se as sun to -, para que se che gue a uma lis ta de
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pes so as que fa rão par te da que le Con se lho de Co mu -
ni ca ção So ci al, le van do-se em con ta o es for ço das di-
ver sas en ti da des para se che gar a um con sen so so-
bre os di ver sos no mes que irão re pre sen tá-las, seja
da área de co mu ni ca ção es cri ta, de te le vi são e de rá-
dio, como tam bém da so ci e da de ci vil. Obvi a men te,
hou ve a com pre en são de que ca be rá ao Pre si den te
do Se na do a de sig na ção dos no mes que se rão apre-
sen ta dos.

Sr. Pre si den te, que ro in for mar que as si nei o re-
que ri men to para que pos sa tra mi tar a pro pos ta de
emen da à Cons ti tu i ção nos pró xi mos dias, mas com o
com pro mis so, pre sen ci a do por to dos os Lí de res e por
V. Exª, de que ire mos fa zer a ins ta la ção do Con se lho
de Co mu ni ca ção So ci al an tes da vo ta ção do se gun do 
tur no. Com pre en do que al guns Se na do res do Blo co
de Opo si ção po de rão ace i tar ou não a pro pos ta de
emen da à Cons ti tu i ção tal como veio da Câ ma ra dos
De pu ta dos, já que al guns já se ma ni fes ta ram no sen-
ti do de que não es tão in te i ra men te de acor do com o
que foi lá vo ta do. 

De nos sa par te, ace i ta mos a tra mi ta ção com o
com pro mis so de que o Con se lho de Co mu ni ca ção
So ci al seja ins ta la do an tes da vo ta ção em se gun do
tur no des sa ma té ria. Nes se sen ti do e com esse com-
pro mis so as sim en ten di do, en ca mi nho fa vo ra vel men -
te ao re que ri men to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que ri am per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria a que se re fe re o re que ri men to cons-

ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li be ra ti va
or di ná ria.

So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril -
do Ca val can ti.

São li dos os se guin tes:

REQUERIMENTO Nº 179, DE 2002

Se nhor Pre si den te,

Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, a re ti ra da da
mi nha as si na tu ra apos ta ao Re cur so nº 3 , de 2002,
apre sen ta do no sen ti do de que seja sub me ti do ao
Ple ná rio o Pro je to de Lei do Se na do nº 41, de 2001,
de au to ria do Se na dor Pa u lo Har tung, que acres cen ta 
o art. 41-A à Lei nº 8.987, de 13 de fe ve re i ro de 1995,
para es ta be le cer que até que seja pu bli ca da a Lei que
ins ti tui di re tri zes na ci o na is para o sa ne a men to bá si -

co, as con ces sões para ex plo ra ção des se ser vi ço se-
rão fe i tas em ca rá ter não-one ro so e de fi ne ou tras
con di ções mí ni mas.

Sala das Ses sões, 17 de abril de 2002. – Pa u lo
Sou to.

REQUERIMENTO Nº 180, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, a re ti ra da da

mi nha as si na tu ra apos ta ao Re cur so nº 3, de 2002,
apre sen ta do no sen ti do de que seja sub me ti do ao
Ple ná rio o Pro je to de Lei do Se na do nº 41, de 2001,
de au to ria do Se na dor Pa u lo Har tung, que acres cen ta 
o art. 41-A à Lei nº 8.987, de 13 de fe ve re i ro de 1995,
para es ta be le cer que até que seja pu bli ca da a lei que
ins ti tui di re tri zes na ci o na is para o sa ne a men to bá si -
co, as con ces sões para ex plo ra ção des se ser vi ço se-
rão fe i tas em ca rá ter não-one ro so e de fi ne ou tras
con di ções mí ni mas.

Sala das Ses sões, 17 de abril de 2002. – Antô-
nio Car los Jú ni or.

REQUERIMENTO Nº 181, DE 2002

Se nhor Pre si den te,

Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, a re ti ra da da
mi nha as si na tu ra apos ta ao Re cur so nº 4, de 2002,
apre sen ta do no sen ti do de que seja sub me ti do ao
Ple ná rio o Pro je to de Lei do Se na do nº 41, de 2001,
de au to ria do Se na dor Pa u lo Har tung, que acres cen ta 
o art. 41-A à Lei nº 8.987, de 13 de fe ve re i ro de 1995,
para es ta be le cer que até que seja pu bli ca da a lei que
ins ti tui di re tri zes na ci o na is para o sa ne a men to bá si -
co, as con ces sões para ex plo ra ção des se ser vi ço se-
rão fe i tas em ca rá ter não-one ro so e de fi ne ou tras
con di ções mí ni mas.

Sala das Ses sões, 17 de abril de 2002. – Lind-
berg Cury.

REQUERIMENTO Nº 182, DE 2002

Se nhor Pre si den te,

Re que i ro, nos, ter mos re gi men ta is, a re ti ra da da
mi nha as si na tu ra apos ta ao Re cur so nº 4, de 2002,
apre sen ta do no sen ti do de que seja sub me ti do ao
Ple ná rio o Pro je to de Lei do Se na do nº 41, de 2001,
de au to ria do Se na dor Pa u lo Har tung, que acres cen ta 
o art. 41-A à Lei nº 8.987, de 13 de fe ve re i ro de 1995,
para es ta be le cer que até que seja pu bli ca da a lei que
ins ti tui di re tri zes na ci o na is para o sa ne a men to bá si -
co, as con ces sões para ex plo ra ção des se ser vi ço se-
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rão fe i tas em ca rá ter não-one ro so e de fi ne ou tras
con di ções mí ni mas.

Sala das Ses sões, 17 de abril de 2002. – Ca sil -
do Mal da ner.

REQUERIMENTO Nº 183, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, a re ti ra da da

mi nha as si na tu ra apos ta ao Re cur so nº4 , de 2002,
apre sen ta do no sen ti do de que seja sub me ti do ao
Ple ná rio o Pro je to de Lei do Se na do nº 41, de 2001,
de au to ria do Se na dor Pa u lo Har tung, que acres cen ta 
o art. 41-A à Lei nº 8.987, de 13 de fe ve re i ro de 1995,
para es ta be le cer que até que seja pu bli ca da a lei que
ins ti tui di re tri zes na ci o na is para o sa ne a men to bá si -
co, as con ces sões para ex plo ra ção des se ser vi ço se-
rão fe i tas em ca rá ter não-one ro so e de fi ne ou tras
con di ções mí ni mas.

Sala das Ses sões, 17 de abril de 2002. – Antô-
nio Car los Ju ni or.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com re-
fe rên cia aos re que ri men tos que aca bam de ser li-
dos, são re la ti vos aos Re cur sos nºs 3 e 4, de 2002,
am bos re fe ren tes ao Pro je to de Lei do Se na do nº
41, de 2001.

A Pre si dên cia de fe re os re que ri men tos, e a ma-
té ria con ti nua pe ran te a Mesa, cor ren do pra zo para
re ce bi men to de re cur so.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas sa-se 
à

ORDEM DO DIA

Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2001

(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos
do art. 360 do Re gi men to Inter no)

(Vo ta ção no mi nal)

Vo ta ção, em pri me i ro tur no, da Pro pos -
ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 29, de
2001, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se-
na dor Arlin do Por to, que cria os Tri bu na is
Re gi o na is Fe de ra is da 6ª e 7ª Re gião, ten do

Pa re ce res sob nºs 1.277 e 1.464, de
2001, e 116, de 2002, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor:
Se na dor Osmar Dias, 1º pro nun ci a men to
(so bre a Pro pos ta): fa vo rá vel; 2º pro nun ci a -
men to (so bre as Emen das nºs 1 e 2, de Ple-

ná rio): fa vo rá vel, nos ter mos de su be men da, 
que ofe re ce; e 3º pro nun ci a men to (em re e -
xa me, nos ter mos do Re que ri men to nº 31,
de 2002): fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da
nº 3-CCJ (Subs ti tu ti vo), que ofe re ce, com
voto con trá rio do Se na dor José Fo ga ça.

A ma té ria cons tou da pa u ta da ses são de li be -
ra ti va or di ná ria de 27 de fe ve re i ro úl ti mo, quan do
teve sua vo ta ção adi a da para exa me da Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

Antes de pas sar à vo ta ção da ma té ria, a Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que as ex pres sões des-
ta ca das para vo ta ção em se pa ra do, cons tan tes dos
Re que ri men tos nºs 775 e 776, de 2001, do Se na dor
José Alen car, apro va dos na ses são de 03 de se tem -
bro de 2001, fo ram con tem pla das pela Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia na Emen da nº 3 da
CCJ (Subs ti tu ti vo), apre sen ta da como con clu são de
seu Pa re cer nº 116, de 2002, ra zão pela qual as re fe -
ri das ex pres sões não se rão sub me ti das à de li be ra -
ção do Ple ná rio.

So bre a mesa re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 184, DE 2002

Re quer o adi a men to de vo ta ção da
Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
29, de 2001, para o dia 22 de maio pró xi -
mo.

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te do Se na do
Fe de ral, Se na dor Ra mez Te bet,

Nos ter mos do art. 279, III, do Re gi men to Inter-
no do Se na do Fe de ral, re que i ro o adi a men to de vo ta -
ção da Pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal nº 29, de
2001, que cria os Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is da 6º
e 7º Re gião, para o dia 22 de maio pró xi mo.

Jus ti fi ca ção

Há dú vi das quan to à cons ti tu ci o na li da de da ini-
ci a ti va, pois é o pró prio Po der ju di ciá rio – e só ele –
que pode ava li ar a ne ces si da de, a con ve niên cia e a
opor tu ni da de de cri a ção e ex tin ção de seus ór gãos,
quer se jam co le gi a dos, como os tri bu na is, quer não,
como as va ras ju di ciá ri as, o que faz me di an te ini ci a ti -
va pri va ti va de pro je to de lei, nos ter mos do art. 96, II,
c, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Além des se as pec to de na tu re za es tri ta men te
cons ti tu ci o nal, no pre sen te caso, tal ju í zo de con ve -
niên cia, ex pres so pelo Con se lho da Jus ti ça Fe de ral
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em ofí cio di ri gi do ao Pre si den te do Se na do, é no sen-
ti do da ino por tu ni da de da cri a ção de no vos Tri bu na is
Re gi o na is Fe de ra is, pe las se guin tes ra zões:

– a ins ta la ção dos Ju i za dos Espe ci a is Fe de ra is
em 14 de ja ne i ro des te ano, as sim como a pro pos ta
de cri a ção de 183 no vas Va ras Fe de ra is de 1º grau e a
Re for ma do Po der Ju di ciá rio, ain da em tra mi ta ção no
Con gres so Na ci o nal, são me di das que re du zi rão, em
mu i to, o vo lu me de re cur sos aos Tri bu na is Re gi o na is
Fe de ra is;

– as di fi cul da des am pla men te co nhe ci das que o
Po der Ju di ciá rio há anos en fren ta para pro ver os car-
gos de juiz, ha ven do, atu al men te, 254 va gas e vá ri os
con cur sos em an da men to;

– a re per cus são, na 1º ins tân cia, do des lo ca -
men to de vá ri os ma gis tra dos para os no vos Tri bu na is, 
será de sas tro sa, pois oca si o na rá gran de acú mu lo de
tra ba lho, com pro me ten do a sua qua li da de;

– se gun do os mes mos prin cí pi os que in for ma -
ram a cri a ção dos Ju i za dos Espe ci a is Fe de ra is, se ria
mais con sen tâ neo ao in te res se pú bli co pri o ri zar a
apli ca ção de re cur sos à De fen so ria Pú bli ca, a fim de
fa ci li tar o aces so à jus ti ça para a po pu la ção ca ren te.

Em face da re le vân cia des sas ra zões, peço o
apo io dos no bres co le gas para que a vo ta ção da pro-
pos ta seja adi a da para um me lhor ama du re ci men to
da ma té ria.

Sala das Ses sões, 17 de abril de 2002. – Se na -
dor, Pe dro Si mon.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo-
ta ção o re que ri men to. (Pa u sa.)

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta -
ção.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – Sr. Pre-
si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Po de rá
fa lar um Se na dor por Par ti do. O Se na dor Ber nar do
Ca bral fa la rá pelo PFL; a se guir, o Se na dor Luiz Otá-
vio, pelo PPB; o Se na dor Amir Lan do, pelo PMDB; e,
pelo Blo co da Opo si ção, en ca mi nha rá a vo ta ção o
Se na dor Tião Vi a na.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ber nar do Ca-
bral.

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Para
en ca mi nhar a vo ta ção.  Sem  re vi são  do  ora dor.)  –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não sei qual o
mo ti vo pelo qual se pre ten de adi ar essa vo ta ção, mas
que ro de i xar re gis tra do, em meu nome e no dos Se-
na do res Gil ber to Mes tri nho e Jef fer son Pé res – falo,
por tan to, pela Ban ca da do Ama zo nas no Se na do -,
ex pe di en te que re ce be mos dos Ju í zes Fe de ra is do
Ama zo nas Val lis ney de Sou za Oli ve i ra, Ma ria Lú cia
Go mes de Sou za, Ja i za Ma ria Pin to Fra xe, Vera Ma ria 
Lou za da Vel lo so e Di mis da Cos ta Bra ga, nos se guin -
tes ter mos:

Per mi ti mo-nos lem brar a Vos sa Exce-
lên cia que na pró xi ma quar ta-fe i ra, 17 de
abril, será vo ta da, no ple ná rio do Se na do,
em pri me i ro tur no, a Pro pos ta de Emen da
Cons ti tu ci o nal nº 29/01, de au to ria do Se na -
dor Arlin do Por to, cri an do os Tri bu na is Re gi o -
na is Fe de ra is da 6ª, 7ª, 8ª e 9ª Re gião, com
sede em Cu ri ti ba, Belo Ho ri zon te, Sal va dor
e Ma na us, res pec ti va men te. As pri me i ras
no tí ci as so bre o as sun to ti ve ram gran de re-
per cus são na im pren sa lo cal, dada a im por -
tân cia da cri a ção de um Tri bu nal Re gi o nal
Fe de ral nes ta Ca pi tal para todo o Nor te, que
será gran de men te be ne fi ci a do pela ce le ri da -
de das de ci sões e re cur sos pro ces su a is no
âm bi to fe de ral, es pe ci al men te na que les em
que se de ba te ma té ria de alto in te res se
para a re gião, como a pre ser va ção e a pro-
te ção do meio am bi en te, as ter ras in dí ge -
nas, o ga rim po, o con tra ban do e o des ca mi -
nho, o trá fi co in ter na ci o nal de en tor pe cen tes 
e a le gis la ção fe de ral es pe cí fi ca so bre a
Zona Fran ca de Ma na us. Des se modo, por
sa ber mos que nos di ri gi mos a um Par la -
men tar atu an te e com pro me ti do com as ca-
u sas do Esta do que tão bem re pre sen ta no
Se na do Fe de ral, es ta mos cer tos de que seu
voto se con ta rá en tre aque les fa vo rá ve is à
cri a ção do Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral da 9ª
Re gião, com sede em Ma na us, que, além
de cen tro da Ama zô nia Con ti nen tal, é a ci-
da de para onde mais fa cil men te con ver gi rão 
os usuá ri os da Jus ti ça Fe de ral nos Esta dos
cir cun vi zi nhos.

Além dis so, Sr. Pre si den te, o Dr. Alfre do Sade,
que é do ramo e, por tan to, con vi ve com o mun do ju rí -
di co, deu a lume, no dia 9 de mar ço, um ar ti go, no jor-
nal A Crí ti ca, in ti tu la do ”Re le vân cia Geo-Po lí ti -
ca“(sic), que con clui com este pa rá gra fo: 

A ins ta la ção de um Tri bu nal Re gi o nal
Fe de ral em Ma na us ele va rá ain da mais o
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sta tus da ca pi tal ama zo nen se, por eri gi-la
como pólo for ma dor e ir ra di a dor do pen sa -
men to ju rí di co re gi o nal, cons ti tu í do pelo la-
bor di u tur no de ju í zes, pro cu ra do res e ad vo -
ga dos mi li tan tes nos Esta dos do Acre, Ama-
pá, Ama zo nas, Pará, Ron dô nia e Ro ra i ma..
Ora, isto é al vis sa re i ro e con so li da a re le -
vân cia geo-po lí ti ca (sic) da Ama zô nia Oci-
den tal, que os Se nho res Se na do res da
CCJ, que es tão de pa ra béns...

Sr. Pre si den te, para mim, é mu i to di fí cil vo tar
con tra um re que ri men to de au to ria dos Se na do res
Pe dro Si mon e Ge ral do Melo. Infe liz men te, te rei de
fazê-lo pe las ra zões ex pos tas e para fi car com o meu
Esta do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra, para en ca mi nhar, ao Se na dor Luiz Otá vio. 

Após a fala de S. Exª, fa la rão os Se na do res Amir
Lan do e Osmar Dias, res pec ti va men te.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA. Para en-
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, in fe liz men te não
pos so vo tar fa vo ra vel men te à ma té ria, já que exis te
uma ou tra pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal, apre-
sen ta da por mim e por ou tros Srs. Se na do res, que
cria uma ou tra Re gião no Esta do do Pará, com sede
em Be lém.

Antes dis so, para que não haja dú vi das, es cla re -
ço que o pro je to ini ci al, de au to ria do Se na dor Arlin do
Por to é bas tan te cla ro: 

Fi cam cri a dos os se guin tes Tri bu na is
Re gi o na is Fe de ra is: o da 6ª Re gião, com
sede na ci da de de Cu ri ti ba, Esta do do Pa ra -
ná, e ju ris di ção nos Esta dos do Pa ra ná,
San ta Ca ta ri na e Mato Gros so do Sul; e o
da 7ª Re gião, com sede em Belo Ho ri zon te,
Esta do de Mi nas Ge ra is, com ju ris di ção nos
Esta dos de Mi nas Ge ra is e Espí ri to San to.

Essa é a Pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal nº
29, de au to ria do Se na dor Arlin do Por to. Qu an do che-
gou à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia
é que sur giu o pro ble ma: foi apre sen ta da uma emen-
da, pelo Se na dor Ro me ro Jucá ou pelo Se na dor Tião
Vi a na, cri an do a 9ª Re gião, que in clu i ria os Esta dos
do Nor te e te ria sede no Esta do do Ama zo nas, na ci-
da de de Ma na us. 

Sr. Pre si den te, para mim fica com pli ca do vo tar a
ma té ria des sa for ma, já que apre sen tei uma PEC, an-
te ri or a essa de ci são da Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, para que a sede fos se em Be lém

do Pará. Não se tra ta de bair ris mo ou re gi o na lis mo, tra-
ta-se ape nas de uma ques tão téc ni ca. No pa re cer que
acom pa nha a jus ti fi ca ti va do emi nen te Se na dor Arlin-
do Por to, cons ta o nú me ro de pro ces sos que se en-
con tram no Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral de Bra sí lia.
Fala-se, com pro pri e da de, em mais de 200 mil pro-
ces sos. Há pou co, o Se na dor Pa u lo Sou to, da Ba hia –
a quem pre zo, res pe i to e por quem te nho ad mi ra ção
–, fa lou em até 400 mil pro ces sos. Não dis cu to tais in-
for ma ções, por que não as te nho, mas con cor do com
o Sena dor Pa u lo Sou to quan to à cri a ção das 7ª e 8ª
Re giões, con for me o pro je to do Se na dor Arlin do Por to.

No en tan to, não po de mos con cor dar com a de-
ter mi na ção de que a sede da 9ª Re gião seja na ci da -
de de Ma na us, no Esta do do Ama zo nas. Tor na-se
com pli ca do, por que, como dis se, já exis te um pro je to
pre ven do que ela seja na ci da de de Be lém, no Pará.
Não se pode nem ale gar que a idéia não exis tia. Não,
a idéia já exis te e está aqui na Casa.

O emi nen te Se na dor Ber nar do Ca bral, Pre si -
den te da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da -
da nia – meu di le to ami go –, dis se cla ra men te, ao fi nal
da sua ma ni fes ta ção, que con si de ra – in clu si ve a pró-
pria mí dia da Re gião Nor te tam bém – Ma na us a ci da -
de-pólo para fa zer essa dis tri bu i ção. Não en tra rei nes-
se mé ri to. Para en cer rar, gos ta ria ape nas de di zer que
exis te um pré dio, já cons tru í do, da Jus ti ça Fe de ral no
Esta do do Pará, na ci da de de Be lém, o que tor na ria
mu i to me nor o cus to da ins ta la ção e mais sim ples a
sua exe cu ção. 

Sr. Pre si den te, con ti nu a rei a de fen der o Esta do
do Pará e a sede na ca pi tal, Be lém. 

Infe liz men te, vo ta rei con tra o pro je to do Se na -
dor Arlin do Por to, por que ele foi al te ra do. Sou fa vo rá -
vel ao pro je to ini ci al.

Tam bém sou fa vo rá vel ao adi a men to da vo ta ção 
para que se en con tre uma so lu ção que pos sa re al -
men te aten der ao pro ble ma. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. 
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra, para en ca mi nhar, ao Se na dor Amir Lan do.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Para en ca -

mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, uma bre ve olha da no
mapa do Bra sil, que a câ ma ra da TV Se na do pode
mos trar, bas ta para ve ri fi car mos que qua se 80% do
ter ri tó rio – e eu falo apro xi ma da men te – está sub mis so 
à 1ª Re gião, ao Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral de Bra sí lia.

Aqui há uma dis tor ção ge o grá fi ca, Sr. Pre si den -
te. Há, so bre tu do, uma imen sa di fi cul da de de aces so
à Ca pi tal da Re pú bli ca, e há toda uma ar gu men ta ção
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– e não que ro dis cu tir se deve ser no Pará ou no Ama-
zo nas –, mas, nós, de Ron dô nia, so mos uma de pen -
dên cia ge o grá fi ca do Ama zo nas, por que é o rio Ma-
de i ra que nos leva a Ma na us, en tran do pelo rio So li -
mões. Tam bém o Acre é uma de pen dên cia ge o grá fi ca 
do Ama zo nas, as sim como Ro ra i ma. E quan do falo
que Ma na us é o nos so cen tro his tó ri co e ge o grá fi co é
por que as an ti gas ca sas avi a do ras – que, num pri me i -
ro mo men to, é ver da de, si tu a vam-se em Be lém -, de-
po is fo ram para Ma na us, que co man dou a ocu pa ção
de toda a re gião, so bre tu do do Acre, Ro ra i ma e Ron-
dô nia. 

É por isso, Sr. Pre si den te, que, para Ron dô nia, a
lo ca li za ção em Ma na us é mu i to me lhor do que em
Bra sí lia. E não é ape nas a lo ca li za ção ge o grá fi ca que
nos in te res sa, mas in te res sa so bre mo do um Tri bu nal
Re gi o nal lo ca li za do no co ra ção da Ama zô nia. É pre ci -
so, mais uma vez, re a fir mar pe ran te a Na ção que a
Ama zô nia tem um ecos sis te ma pró prio. Mas, mais do
que um ecos sis te ma pró prio, tem uma es ca la axi o ló -
gi ca di fe ren te. Na Ama zô nia que falo, so bre tu do dos
al tos rios, as dis tân ci as não se me dem por qui lô me -
tros, nem por me tros, nem por mi lhas, mas se me dem
por dias de va ra gem. Qu an to tem po, quão lon ge é
Ma na us de Rio Bran co? São tan tos dias de bar co.
Nin guém me diu as dis tân ci as, mede-se o tem po da
tra ves sia. 

É por isso que pre ci sa mos mais do que nun ca
exi gir do povo bra si le i ro que nos dê a opor tu ni da de de
pra ti car o jul ga men to jus to, le van do em con ta as pe-
cu li a ri da des lo ca is a que alu dem as leis de in tro du ção 
– que o juiz, ao apre ci ar a ca u sa, le va rá em con ta as
pe cu li a ri da des lo ca is.

Há um prin cí pio em Di re i to, que já evo quei nes ta 
casa, Sr. Pre si den te, se gun do o qual o lu gar rege o
ato, lo cus re git ac tum. E um Tri bu nal Re gi o nal na
nos sa re gião se faz ne ces sá rio exa ta men te em nome
des sas pe cu li a ri da des, des sa cir cuns tân cia de uma
es ca la de va lo res di fe ren tes, so bre tu do da nos sa
Ama zô nia mais re mo ta, onde a von ta de é ato imi nen -
te e o de se jo é exer cí cio, onde há um pul sar des se cio
tro pi cal que exi ge uma com pre en são mu i to es pe ci al
da qui lo que cons ti tui a es sên cia da Ama zô nia.

As pes so as, so bre tu do, são uma ma ni fes ta ção
da sua es sên cia, nin guém se sus ten ta em tí tu los, em
nome, em con ce i to ou em pre con ce i to, se não na sua
pró pria exis tên cia, na qui lo que é uma ema na ção da
es sên cia. É por isso, Sr. Pre si den te, que ne ces si ta -
mos des ses tri bu na is re gi o na is que da rão ao Di re i to
essa in ter me di a ção com a ge o gra fia hu ma na. Pre ci -
sa mos de tri bu na is lo ca is que aten ta rão para as de-
man das e a ri que za dos fa tos na sua es sên cia, no seu

nas ce dou ro e não na dis tân cia de até cin co mil qui lô -
me tros, na ca pi tal da Re pú bli ca, onde o fato che ga
de fun to, sem vida, sem alma; um fato frio que os ju í -
zes mu i tas ve zes jul gam sem com pre en der o uni ver -
so fá ti co, a ri que za fac tu al que pro pi cia a apli ca ção e
a re a li za ção do Di re i to.

Por isso, Sr. Pre si den te, o adi a men to é uma ten-
ta ti va não ape nas de apre ci ar de po is, mas uma ten ta -
ti va de eli mi nar esse que é um so nho da nos sa re gião. 
A Jus ti ça é fun da men tal para a paz so ci al, para o
equi lí brio en tre a po pu la ção e o ter ri tó rio e, so bre tu do, 
para a re a li za ção do Di re i to.

Sr. Pre si den te, em nome do PMDB, quem en ca -
mi nho, que ro, nes ta hora, di zer que o Par ti do se ma ni -
fes ta con tra a sus pen são ora pro pos ta.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Osmar Dias, V. Exª tem a pa la vra pelo pra zo de 05 mi-
nu tos.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR. Para en-
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Sras e Srs Se na do res, não é pos sí vel en-
ten der por que esse re que ri men to foi apre sen ta do.
Pro cu rei as ra zões pe las qua is os Se na do res Pe dro
Si mon e Ge ral do Melo as si na ram o re que ri men to pe-
din do no va men te o adi a men to.

Essa ma té ria já es te ve no ple ná rio, onde tra mi -
tou por cin co ses sões de li be ra ti vas; es ta va para ser
vo ta da, em pri me i ro tur no, no ano pas sa do, e, no ano
pas sa do, em de zem bro, ela vol tou pela se gun da vez
à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. Lá,
per ma ne ceu du ran te me ses, tem po su fi ci en te para
que se dis cu tis se a ma té ria.

Adi ar uma vo ta ção só tem um ob je ti vo: quan do a
ma té ria não está su fi ci en te men te dis cu ti da, de ba ti da, 
o Se na dor tem o di re i to de pe dir o adi a men to da vo ta -
ção para de ba tê-la, dis cu ti-la, para, en fim, in for -
mar-se a res pe i to do que se tra ta. Mas essa ma té ria é
do co nhe ci men to de to dos, prin ci pal men te dos dois
Se na do res que as si na ram o re que ri men to. Sei que o
Se na dor Pe dro Si mon tem uma mo ti va ção, afi nal de
con tas o Tri bu nal Re gi o nal, hoje, fun ci o na – e, evi den -
te men te, con ti nu a rá fun ci o nan do em Por to Ale gre;
não es ta mos re ti ran do do Rio Gran de do Sul o Tri bu -
nal Re gi o nal. O que ple i te a mos é o mes mo di re i to que
tem do Rio Gran de do Sul de ter o seu Tri bu nal.

O Rio Gran de do Sul con ti nu a rá com o seu Tri-
bu nal, jul gan do os pro ces sos ori gi ná ri os da que le
Esta do, e o Pa ra ná, com o mes mo di re i to dado ao Rio
Gran de do Sul, jul ga rá pro ces sos ori un dos do Pa ra -
ná, Mato Gros so do Sul e San ta Ca ta ri na.
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Por tan to, não es ta mos re ti ran do nada do Rio
Gran de do Sul. Na ver da de, es ta mos dan do con di -
ções para que a Jus ti ça, no Rio Gran de do Sul, seja
mais ágil, aten da me lhor e com mais qua li da de. O Pa-
ra ná tem, hoje, no Tri bu nal Re gi o nal do Rio Gran de
do Sul, cer ca de 50 mil pro ces sos – qua se 60 mil,
mais de 50 mil pro ces sos – dos 130 mil que tra mi tam
na que le Tri bu nal Re gi o nal. Então, não vejo jus ti fi ca ti -
va para esse re que ri men to de adi a men to de vo ta ção.

Por ou tro lado, o Se na dor Ge ral do Melo não sei
se está, nes te caso, re pre sen tan do o Go ver no, ou o
Tri bu nal de Jus ti ça, ou ele mes mo. Mas en ten do que o
Se na do Fe de ral, o Con gres so Na ci o nal é um Po der
au tô no mo e não deve se pa u tar pela von ta de de ou-
tros Po de res. Se a mo ti va ção é aten der ao ape lo do
Pre si den te do Tri bu nal de Jus ti ça, per doe-me o Se na -
dor Ge ral do Melo, aí não po de re mos mais re cla mar
que o Con gres so Na ci o nal so fre a in ter fe rên cia de ou-
tros Po de res, por que Se na do res per mi tem ou pro pi ci -
am con di ções para que ou tros Po de res de ter mi nem o
que vai ser vo ta do no Se na do Fe de ral.

Per doe-me o Se na dor Ge ral do Melo, mas eu
gos ta ria de sa ber qual é a mo ti va ção. Se for para de-
ba ter a ma té ria, não é ver da de, por que ela já foi de ba -
ti da. To dos a co nhe cem em de ta lhes. Se é para aten-
der a um pe di do do Pre si den te do Tri bu nal de Jus ti ça,
aí me per dõe o Se na dor Ge ral do Melo, o Se na do vai
se co lo can do caso a caso, de jo e lhos ora para o Exe-
cu ti vo, de jo e lhos ora para o Ju di ciá rio. E, daí, ouço os
dis cur sos dos Se na do res que, da tri bu na, re cla mam
que o Se na do não vota de for ma in de pen den te, que
há in ter fe rên cia de ou tros Po de res. Mas, se isso ocor-
re, é por que Se na do res es tão fa zen do um jogo que
per mi te essa in ter fe rên cia.

Não pos so ace i tar que o Esta do da Ba hia, de
Ser gi pe, Mi nas Ge ra is e ou tros se jam pre ju di ca dos
pelo cor po ra ti vis mo, que está fa lan do mais alto quan-
do se de ba te este as sun to no âm bi to do Ju di ciá rio.
Qu an do ace i ta mos cri ar o Tri bu nal Re gi o nal em Ma-
na us para aten der à Re gião Nor te, es ta mos pro ce -
den do de for ma jus ta com os Esta dos da que la Re gião 
que hoje são obri ga do a vir a Bra sí lia. Tal vin da im pli -
ca cus to. É cla ro que os do nos de ho téis, res ta u ran tes 
e de ou tros ne gó ci os gos tam. Os ad vo ga dos têm que
vir para cá, os ju í zes são da qui, evi den te men te que
há cor po ra ti vis mo. Mas tam bém para o Pa ra ná, Esta-
do que re pre sen to ou que re pre sen ta mos aqui, não é
bom, por que os nos sos ad vo ga dos e as par tes en vol -
vi das no pro ces so têm que ir até Por to Ale gre. Isso é
bom, re pi to, para os do nos de ho téis, res ta u ran tes e
ca sas de show, mas é pés si mo para a so ci e da de dos
Esta dos que são pre ju di ca dos pelo cus to a mais que

pa gam para te rem di re i to à Jus ti ça do que aque les
que mo ram, evi den te men te, no Rio Gran de do Sul.

Sr. Pre si den te, sin ce ra men te, não é pos sí vel
com pre en der o por quê des se pe di do de adi a men to.
Estou en ca mi nhan do, em nome do PDT, con tra este
re que ri men to, que con si de ro mu i to mais o ofe re ci -
men to de, mais uma vez, uma con di ção para que ou-
tros Po de res pa u tem o que o Se na do Fe de ral vota
aqui.

Sr. Pre si den te, ou o Se na do Fe de ral vota com
res pon sa bi li da de e in de pen dên cia ou não vale a pena
exis tir. Sin ce ra men te, esta Casa tem de vo tar com in-
de pen dên cia, sim. Peço aos Se na do res Pe dro Si mon
e Ge ral do Melo que re fli tam so bre este re que ri men to.
Va mos votá-lo! Vo tem con tra a ma té ria, se as sim qui-
se rem, mas que a vo tem. Não agüen to mais res pon -
der, no meu Esta do, por que a vo ta ção des ta ma té ria
está sen do adi a da mais uma vez. E acre di to que nin-
guém agüen ta mais tra tar des te as sun to. Va mos
votá-la de for ma de fi ni ti va, Sr. Pre si den te. Que vo tem
con tra os que são con trá ri os a ela ou a fa vor os que
são fa vo rá ve is à pro po si ção! Não é mais pos sí vel adi-
ar sua apre ci a ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao emi nen te Se na dor José Alen car, pelo
PL.

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN).–
Sr. Pre si den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – V. Exª po-
de rá fa lar como au tor. V. Exª con cor da em aguar dar a
fala do Se na dor José Alen car?

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN) –
Eu aguar da rei, por que pela aten ção e res pe i to que te-
nho pelo Se na dor Osmar Dias, eu gos ta ria de dar a S.
Exª as ex pli ca ções que pe diu a res pe i to da mi nha po-
si ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem a
pa la vra o Se na dor José Alen car.

O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG. Para en ca -
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, re al men te, este pro je to
tra mi ta na Casa des de o ano pas sa do. To dos nós sa-
be mos as ra zões pe las qua is é pre ci so que se ins ta -
lem ur gen te men te os tri bu na is re gi o na is fe de ra is nes-
sas re giões que o pro je to con tem pla.

Dos 220 mil pro ces sos acu mu la dos no TRF da
1ª Re gião, cem mil pro ces sos são do nos so Esta do
de Mi nas Ge ra is. Qu an do nós as si na mos, jun ta men te 
com o nos so emi nen te co le ga de Mi nas Ge ra is, Se na -
dor Arlin do Por to, a pro pos ta de emen da cons ti tu ci o -
nal, con tem plá va mos tam bém no pro je to ori gi nal o
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Esta do do Espí ri to San to como ju ris di ção da re gião
que in clu ía Mi nas Ge ra is. De po is, além de Mi nas Ge-
ra is e Pa ra ná, veio uma pro pos ta para que tam bém se
cri as se na Ba hia. O pro je to en tão vol tou à Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. Após ter sido in-
clu í da a Ba hia, vol tou ao ple ná rio já com a in clu são de
Mi nas Ge ra is, Ba hia e Pa ra ná. Àque la al tu ra, veio a
pro pos ta para que se in clu ís se tam bém a Ama zô nia,
que é um ter ri tó rio gi gan tes co. O pro je to vol tou à Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e in clu iu
a Ama zô nia, por meio da ins ta la ção de um tri bu nal re-
gi o nal fe de ral se di a do em Ma na us, con tem plan do os
Esta dos da que la re gião imen sa do Bra sil. 

Hoje, es tá va mos cer tos de que, des ta vez, vo ta -
ría mos o pro je to. No en tan to, há uma pro pos ta de adi-
a men to com a qual não po de mos con cor dar. Essa
pro pos ta tem as si na tu ras de dois gran des co le gas
nos sos, os emi nen tes Se na do res Pe dro Si mon e Ge-
ral do Melo. Estou de ple no acor do com o que dis se o
emi nen te Se na dor Osmar Dias: não po de mos con-
cor dar com mais um adi a men to des sa ma té ria. Va-
mos votá-la. Sa be mos que as emen das cons ti tu ci o -
na is so men te po dem ser apro va das se re ce be rem
três quin tos dos vo tos ou 60% dos vo tos da Casa ou
49 vo tos. Hoje, te mos ape nas 65 Se na do res pre sen -
tes. Mes mo as sim, pre ci sa mos cor rer esse ris co por-
que não há sen ti do em adi ar por mais tem po essa vo-
ta ção. Nos so en ca mi nha men to é pela apro va ção da
Pro pos ta de Emen da Cons ti tu ci o nal n.º 29, de au to ria 
do emi nen te com pa nhe i ro de Mi nas Ge ra is, Se na dor
Arlin do Por to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Tião Vi a na.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Para en ca -
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, se rei bre ve. Enten do
que o Se na dor Ber nar do Ca bral já ex pres sou cla ra -
men te o con te ú do e a for ma das in ten ções que eu ti-
nha, mas es tou fa lan do em nome do Blo co, res sal -
van do que a Se na do ra Emi lia Fer nan des vive um mo-
men to de re fle xão com os ju ris tas do Rio Gran de do
Sul, que tra tam tam bém dos seus in te res ses nes sas
ma té ri as – in te res ses le gí ti mos, é bom que se diga.
Enten do que as ra zões do Se na dor Pe dro Si mon são
fa vo rá ve is a um en ten di men to me lhor, a uma con clu -
são ma i or; em ne nhum mo men to, o Se na dor Pe dro
Si mon es qui vou-se de apre sen tar so li da ri e da de a
essa re di vi são dos tri bu na is re gi o na is fe de ra is.

Eu gos ta ria de fa zer um ape lo para que os Par-
la men ta res do Nor te es ti ves sem uni dos nes te mo-
men to. As vo zes do Nor te têm eco a do tão pou co, Sr.
Pre si den te, em re la ção aos di re i tos da que la po pu la -

ção; há si tu a ções tão pe cu li a res na Ama zô nia bra si le i -
ra como o nar co trá fi co, os cri mes am bi en ta is e que
pas sam no pa ra le lo a gran de dis tân cia dos tri bu na is
re gi o na is fe de ra is, em re gra, des te País pela tra di ção
da in sen si bi li da de com al guns pro ces sos.

Te mos em tor no de 50 mil pro ces sos re ti dos na
re gião ama zô ni ca que não pas sam pelo cri vo do jul-
ga men to. Jun to a isso, a la men tá vel ima gem de que a
Jus ti ça bra si le i ra não jul ga, não faz jus ti ça e não cum-
pre com o seu pa pel cons ti tu ci o nal. É mu i to ruim ima-
gi nar que, numa hora em que o Se na dor Osmar Dias
apre sen ta com tan ta cla re za um pro je to que cor res -
pon de às ne ces si da des re gi o na is do País, ten ta ou vir
com tan ta aten ção, de ma ne i ra tão ju di ci o sa os re pre -
sen tan tes da uni da des fe de ra das, te nha mos que adi-
ar esta ma té ria por que há um pe di do de um tri bu nal
para que essa ma té ria seja adi a da. Isso não é bom
para a en ver ga du ra do Par la men to; isso não é bom
para o Se na do Fe de ral. 

Ape lo aos Srs. Se na do res que tra tem com res-
pe i to o Po der Ju di ciá rio. Qu an do o Ju di ciá rio nos in-
for mar que é pre ci so cri ar mais Va ras a fim de agi li zar
a Jus ti ça, que nós as cri e mos; quan do cons ta tar ser
pre ci so cri ar uma es tru tu ra ju rí di ca me lhor, com mais
ma gis tra dos, que o fa ça mos. Ale ga ções de cus to são
mu i to ru ins nes ses mo men tos. Em São Pa u lo, há mais
de 2.000 ju í zes e mais de 300 de sem bar ga do res; isso
não é tão one ro so para o País – São Pa u lo me re ce
mu i to mais para que a Jus ti ça não seja mo ro sa.

Nós do Nor te que re mos cri ar um tri bu nal fe de -
ral, po rém esse di re i to nos está sen do ne ga do. Isso
agri de a le gi ti mi da de e rom pe com o di re i to de que-
brar mos as de si gual da des. Por isso, ape lo a to dos os
Se na do res do Nor te que es te jam uni dos em prol des-
ta ma té ria.

Qu an to à po lê mi ca com os com pa nhe i ros Se na -
do res do Pará, devo di zer que o Se na dor Luiz Otá vio
le gi ti ma men te apre sen tou ma té ria le gis la ti va no mes-
mo sen ti do. Infor mo ao no bre Se na dor que os ma gis -
tra dos do Nor te con sen su al men te nos pro cu ra ram
quan do da pro po si ção des sa emen da e apre sen ta -
ram como in di ca ti vo que a sede in te gran te da Ama zô -
nia seja exa ta men te Ma na us. O Ama zo nas está no
co ra ção da Ama zô nia e é o pólo in te gra dor. Se nos
des lo car mos de Ron dô nia e do Acre para o Pará, es-
ta re mos fa zen do uma tra ves sia con ti nen tal, pois a
dis tân cia é de mi lha res de qui lô me tros. Por essa ra-
zão, os ma gis tra dos ten ta ram dar uma con tri bu i ção
fun ci o nal, ho me na ge an do os Se na do res Jef fer son
Pé res, Ber nar do Ca bral e Ge ral do Melo, que tra tam
com mu i to res pe i to a Jus ti ça da Ama zô nia.

Mu i to obri ga do.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao au tor do re que ri men to, Se na dor Ge ral do
Melo .

O SR. GERALDO MELO (Blo co/PSDB – RN.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ao lado do
Se na dor Pe dro Si mon, com mu i ta hon ra, sou um dos
au to res do re que ri men to de adi a men to. 

Te nho sido ques ti o na do so bre que ra zões ex tra -
or di ná ri as po de ria ter para re que rer esse adi a men to.
Per gun ta ram-me se to mei essa de ci são por in fluên cia 
de ma gis tra dos de tri bu na is su pe ri o res ou – quem
sabe? – por al gu ma ou tra ra zão que eu não pos sa re-
ve lar. Na ver da de, pedi o adi a men to por vá ri as ra-
zões. A pri me i ra de las foi para não ser obri ga do a vo-
tar hoje con tra ri a men te à pro pos ta e ga nhar o tem po
ne ces sá rio para que dú vi das re a is se jam es cla re ci -
das.

O se gun do mo ti vo é por en ten der que, em bo ra
este pro je to es te ja tra mi tan do há um, dois ou mais
anos, como fri sou o Se na dor José Alen car, isso não
nos isen ta de co me ter erro gra ve ao en cer rar a vida
do pro je to. Não sei se po de mos vo tar hoje ma té ria
como esta que sig ni fi ca uma so lu ção pon tu al em re la -
ção a um pro ble ma da Jus ti ça como um todo. No mo-
men to tra mi ta no Se na do Fe de ral, em fase fi nal de
apre ci a ção, a re for ma do Po der Ju di ciá rio. Se esta
Casa está con ven ci da da ne ces si da de de cri ar no vos
tri bu na is re gi o na is fe de ra is, por que essa ques tão
não foi in cor po ra da à dis cus são da re for ma do Po der
Ju di ciá rio?

Além dis so, sa be mos que tra mi ta no Con gres so
Na ci o nal, es pe ci fi ca men te no Se na do Fe de ral, pro-
pos ta ori un da do Po der Ju di ciá rio no sen ti do da cri a -
ção de 183 no vas va ras na Jus ti ça Fe de ral. Era pre ci -
so ve ri fi car se a ins ti tu i ção de no vas va ras re pre sen -
ta rá di mi nu i ção ou au men to na car ga de tra ba lho dos
Tri bu na is exis ten tes.

O ter ce i ro mo ti vo pelo qual pedi o adi a men to,
Se na dor Osmar Dias, foi a in for ma ção que re co lhi do
Rio Gran de do Sul. O Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral des se 
Esta do não tem ra zão al gu ma, por me nor que seja,
para ser con trá rio à cri a ção de ou tro Tri bu nal, pois o
des mem bra men to da sua área de res pon sa bi li da de
sig ni fi ca re du ção na car ga de tra ba lho dos atu a is ju í -
zes. Assim, não ha via ne nhum mo ti vo, por tan to, para
um juiz ma ni fes tar-se con tra ri a men te à cri a ção de um
tri bu nal se, do seu pon to de vis ta pes so al, isso re pre -
sen ta uma di mi nu i ção no seu pró prio tra ba lho. No en-
tan to, tive aces so aos es tu dos do Tri bu nal Re gi o nal
Fe de ral – agra de ço des de já o apo io que me deu para
isso a nos sa emi nen te co le ga Se na do ra Emi lia Fer-

nan des –, e que ria que o Se na do to mas se co nhe ci -
men to do pon to que vou des ta car no es tu do do Tri bu -
nal do Rio Gran de do Sul. Nós, como Se na do res da
Re pú bli ca, que te mos tam bém com pro mis sos com os
in te res ses do Erá rio pú bli co, não po de mos fi car in di -
fe ren tes ao fato de que en tre in ves ti men to para a cri a -
ção e cus te io do novo tri bu nal, em re la ção à es tru tu ra
atu al, ha ve rá uma so bre car ga anu al da or dem de 183
mi lhões de re a is. Essa é mais uma ra zão para que eu
te nha re que ri do o adi a men to. 

Ago ra, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
da rei a úl ti ma ra zão, e bas ta ria ela, que é a cla re za do
man da men to cons ti tu ci o nal. A cri a ção dos tri bu na is,
que está sen do dis cu ti da aqui, se apro va da pelo Se-
na do Fe de ral, será fru to de uma ini ci a ti va do Po der
Le gis la ti vo, e en con tro no art. 96 da Cons ti tu i ção Fe-
de ral, a se guin te dis po si ção: 

Art. 96. Com pe te pri va ti va men te:
I – aos tri bu na is:
(...)
d) pro por a cri a ção de no vas va ras ju-

di ciá ri as;
(...)
II – ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, aos

Tri bu na is Su pe ri o res e aos Tri bu na is de Jus-
ti ça pro por ao Po der Le gis la ti vo res pec ti vo,
ob ser va do o dis pos to no art. 169:

(...)
c) a cri a ção ou ex tin ção dos tri bu na is

in fe ri o res.“
(...)

Essas, Se na dor Osmar Dias, são as ra zões
pe las qua is re que ri o adi a men to. Pen so que se co lo -
ca do no va men te di an te do pro ble ma, in de pen den te -
men te de qual quer con ta to, de qual quer pe di do de
qual quer tri bu nal, cor po ra ção ou en ti da de, re que re -
ria o adi a men to no va men te para ter mos opor tu ni da -
de de dis cu tir es ses pon tos. Se, por aca so, fi car con-
ven ci do, a mi nha cons ciên cia me de i xa rá em paz
para vo tar a fa vor. mas, se nin guém me con ven cer
do con trá rio, se rei obri ga do a vo tar con tra ri a men te à
pro po si ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Ten do fa-
la do o au tor, sub me to à vo ta ção o re que ri men to.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Sr. Pre-
si den te, peço a pa la vra.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pelo
PTB, V. Exª tem o di re i to de fa lar. 

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Para en-
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
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Pre si den te, gos ta ria de dis cu tir o pro je to no mo men to
ade qua do, mas me sin to no de ver de pres tar al guns
es cla re ci men tos que são re le van tes nes te mo men to.
O res pe i to que te nho ao Se na dor Ge ral do Melo é co-
nhe ci do por to dos, mas devo pres tar al guns es cla re ci -
men tos em re la ção ao que foi ma ni fes ta do por S. Exª.

Pri me i ro, o pro je to já es te ve em vo ta ção nes ta
Casa em ou tu bro de 2001. De po is de dis cu ti do na Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, re ce beu 
o voto unâ ni me dos Se na do res pre sen tes. Foi dis cu ti -
do em cin co ses sões e na úl ti ma, no dia da vo ta ção,
re ce beu uma emen da do emi nen te Se na dor Pa u lo
Sou to, em 21 de no vem bro de 2001. Re gi men tal men -
te, o pro je to vol tou à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia. E lá re ce beu pa re cer fa vo rá vel, vol-
tan do ao ple ná rio des ta Casa. No dia 28 de no vem -
bro, a emi nen te Se na do ra Emi lia Fer nan des apre sen -
tou nova emen da. O pro je to vol tou à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e, no va men te sub-
me ti do à apre ci a ção, foi apro va do por una ni mi da de.
No dia 12 de de zem bro veio ao ple ná rio, em pro ces so
de dis cus são, ten do o Ple ná rio en ten di do ha ver di ver -
gên cia no pro je to, ele vol tou à Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

De ve mos res pe i tar as dú vi das sus ci ta das pelo
Se na dor Ge ral do Melo. Mas é in te res san te des ta car
que S. Exª, na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia, vo tou fa vo ra vel men te. Não en ten do o que
foi al te ra do da que la data para cá. O que al te rou de
fato, Sr. Pre si den te, foi o nú me ro de pro ces sos que
aguar dam jul ga men to. Não hou ve ne nhum fato novo,
ex ce to a apre sen ta ção, no dia 27 de fe ve re i ro, de
emen da, de au to ria do Se na dor Tião Vi a na, pro pon do 
a cri a ção do Tri bu nal do Nor te. É di fí cil, como au tor do
pro je to, en ten der que é pre ci so dis cu ti-lo mais, pois já
foi dis cu ti do qua tro ve zes no ple ná rio des ta Casa e
qua tro ve zes na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia. Enquan to isso, os pro ces sos con ti nu am a
se avo lu mar.

Escla re ço ao Ple ná rio, não em con tes ta ção mas
como in for ma ção com ple men tar ao que res sal ta o no-
bre Se na dor Ge ral do Melo, que, de fato, tra mi ta nes ta
Casa o pro je to que pro põe a cri a ção de 183 va ras.
Ape nas não foi es cla re ci do, no bre Se na dor, que são
va ras de pri me i ra ins tân cia. Isso sig ni fi ca que, quan to
mais jul ga men to hou ver na pri me i ra ins tân cia, mais
au men ta rá o nú me ro de pro ces sos na se gun da ins-
tân cia. Cen to e oi ten ta e três mi lhões de re a is é mu i to
di nhe i ro para gas tos em in ves ti men tos e cus te io.
Exis tem R$16 bi lhões em de pó si tos ju di ci a is, aguar-
dan do o ve re di to da Jus ti ça: ou re co lhe ao Go ver no
ou de vol ve ao ci da dão e à so ci e da de. O ci da dão está

sen do pre ju di ca do. Essa é uma ques tão so bre a qual
de ve mos re fle tir. 

Sr. Pre si den te, em Mi nas Ge ra is, R$1,260 bi-
lhão es tão de po si ta dos ju di ci al men te, aguar dan do
jul ga men to; na Ba hia, R$300 mi lhões; no Rio Gran de
do Sul, R$850 mi lhões. Na Ba hia, 48 mil pro ces sos
aguar dam jul ga men to na Pri me i ra Di vi são; em Mi nas
Ge ra is, ul tra pas sam 100 mil; no Rio de Ja ne i ro, 120
mil; em São Pa u lo, 567 mil; no Rio Gran de do Sul, 121
mil.

Sr. Pre si den te, o as sun to já foi bas tan te de ba ti -
do. O mo men to é de vo tar, de to mar mos po si ção. Em
nome do PTB, con cla mo o voto fa vo rá vel ao não-adi a -
men to, o voto con trá rio aos re que ri men tos que es tão
apre sen tan do, res pe i tan do os seus au to res, mas com
o ar gu men to úni co: a Jus ti ça só faz jus ti ça quan do
não é tar dia. A jus ti ça tar dia não é jus ti ça, Sr. Pre si -
den te. Pro po mos ape nas dar con di ção a que os nos-
sos ma gis tra dos pos sam jul gar, e, em jul gan do, na tu -
ral men te, es ta rão fa zen do aqui lo que a so ci e da de es-
pe ra, que é jus ti ça, Sr. Pre si den te.

Enca mi nho o voto con trá rio ao re que ri men to.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não há

mais ora do res ins cri tos para en ca mi nhar o re que ri -
men to.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre si -
den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Pe dro Si mon, es tou em dú vi da quan to ao Re gi men to,
mas V.Exª me re ce. Em en ca mi nha men to de vo ta ção,
fala um por Par ti do e o au tor. No caso, são dois au to -
res. Acho que V. Exª tem di re i to. Peço a V. Exª a ma i or
bre vi da de pos sí vel.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Sr. Pre si den te, eu pe di ria um mo men to de me di ta ção
da cons ciên cia...

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Fran ce li no Pe re i ra, peço que V. Exª es pe re al guns ins-
tan tes, por que eu já ha via con ce di do a pa la vra ao Se-
na dor Pe dro Si mon.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Des cul pe-me, Sr. Pre si den te.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para en ca -
mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Mu i to
obri ga do.

Sr. Pre si den te, V. Exª re ce beu um ofí cio do Se-
nhor Mi nis tro Pa u lo Cos ta Le i te, à épo ca Pre si den te
do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça e Pre si den te do Con-
se lho da Jus ti ça Fe de ral. S. Exª in vo ca, em pri me i ro
lu gar, que ma té ria des sa na tu re za é de com pe tên cia
dos tri bu na is su pe ri o res.
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Não tive opor tu ni da de de fa lar com o ju ris ta, Se-
na dor Ber nar do Ca bral, mas o ar ti go que eles in vo -
cam...

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Pe dro Si mon, por gen ti le za, por mo ti vo de for ça ma i -
or, vou in ter rom per V. Exª.

Pas so a Pre si dên cia ao Se na dor Edi son Lo bão.
Eu gos ta ria de ou vir V. Exª, mas in fe liz men te pre ci so
me re ti rar.

O Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te, de i xa
a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ti -
nua com a pa la vra o Se na dor Pe dro Si mon.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Se na dor
Se na dor Ber nar do Ca bral, dis põe o art. 96 que com-
pe te pri va ti va men te:

”II – ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, aos
Tri bu na is Su pe ri o res e aos Tri bu na is de Jus-
ti ça pro por ao Po der Le gis la ti vo res pec ti vo,
ob ser va do o dis pos to no art. 169:

(...)
c) a cri a ção ou ex tin ção de tri bu na is

in fe ri o res;“
Esse tex to é in vo ca do pelo Pre si den te

do Tri bu nal Su pe ri or de Jus ti ça e pelo Pre si -
den te do Con se lho Fe de ral da Jus ti ça bra si -
le i ra. O que es ta mos pro pon do é que o Se-
na do Fe de ral ana li se, dis cu ta e tire uma
con clu são so bre o mí ni mo que po de mos fa-
zer, que é dis cu tir, ana li sar, in ter pre tar e res-
pon der ao Tri bu nal Su pe ri or, na pes soa de
seu Pre si den te.

A in vo ca ção dele é sé ria: é atri bu i ção ex clu si va 
do Po der Ju di ciá rio. Se isso é ver da de, te mos que
re je i tar a ma té ria. Se não é ver da de, te mos de de ba -
tê-la. A in ter pre ta ção é apre sen ta da com uma cla re -
za me ri di a na. 

Por ou tro lado, vejo com a ma i or sim pa tia a cri a -
ção dos tri bu na is. Como foi dito pelo no bre Se na dor
Osmar Dias, o Rio Gran de do Sul tem um tri bu nal e
con ti nu a rá com ele. Por tan to, se ria ri dí cu lo da nos sa
par te nos pre o cu par se San ta Ca ta ri na vai para lá.
Que bom que o Pa ra ná tem o seu tri bu nal. Que ele
cres ça, se de sen vol va e avan ce nes se sen ti do.

Ape nas nos pa re ce que essa é uma ma té ria que
tem de ser de ba ti da no seu con tex to. E, no con tex to,
há um item es tra nho: es ta mos vo tan do o Có di go de
Orga ni za ção e Di vi são Ju di ciá ria e cri an do ins ti tu i -

ções pró pri as des te Có di go. O se gun do as pec to é
que es ta mos vo tan do ma té ria e, con for me diz meu
ami go Osmar Dias, ace i tan do a in ter fe rên cia de ou tro
Po der. E o que sig ni fi ca ou tro Po der in ter fe rir aqui?
Inter fe rên ci as de ou tro Po der re ce be mos to dos os
dias, como as do Po der Exe cu ti vo, com as me di das
pro vi só ri as, isso é vi tal.

Aqui há um ofí cio do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti -
ça in for man do que a ele com pe te de ci dir, pro por essa
ma té ria. E men ci o na mais: que es tão fa zen do um vas-
to es tu do, uma lon ga aná li se, que acre di to de ve ría -
mos ou vir.

Sr. Pre si den te, a ri gor, quem de ve ria fazê-lo e
apre sen tá-lo era a Pre si dên cia do Se na do que de ve -
ria ler à Casa o ofí cio que re ce beu do Sr. Mi nis tro Pa u -
lo Cos ta Le i te. Como me en tre ga ram no meu ga bi ne te 
có pia do ofí cio e me fi ze ram essa so li ci ta ção, es tou
aqui cum prin do a so li ci ta ção dos Mi nis tros do Su pe ri -
or Tri bu nal de Jus ti ça para que o adi a men to seja fe i to
e lhes seja dada a opor tu ni da de de, ao se rem cha ma -
dos, pos sa de ba ter e ana li sar a ma té ria.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra a V. Exª pela or dem.
O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR. Pela or-

dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, gos ta -
ria ape nas de te cer al gu mas con si de ra ções e dar um
in for ma ção que cre io ser im por tan te.

Te nho em mãos a lis ta dos Se na do res que vo ta -
ram na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia e, en ten den do que a ma té ria era cons ti tu ci o nal,
apro va ram-na na men ci o na da Co mis são. Da re la ção
cons tam os Se na do res Ge ral do Melo e Pe dro Si mon,
que vo ta ram a fa vor. A ma té ria já foi ana li sa da pelo ór-
gão téc ni co, que deve apre ci ar sua cons ti tu ci o na li da -
de e ju ri di ci da de; veio ao ple ná rio e foi pe di do adi a -
men to para que vol te à Co mis são e lá se jul gue se é
cons ti tu ci o nal ou não!? Os dois au to res do re que ri -
men to vo ta ram pela apro va ção da cons ti tu ci o na li da -
de. Essa é a re la ção da Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia. Cre io que esse fato re ve la que o
re que ri men to não tem ca bi men to, que ”não tem pé
nem ca be ça“.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao úl ti mo ora dor ins cri to, Se na dor Fran-
ce li no Pe re i ra. 

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, o Se na do é re pre sen ta do por ho-
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mens pro bos, cons ci en tes de sua res pon sa bi li da de e,
nes sa hora de ci si va para a me lho ria das de ci sões ju-
di ci a is pela Jus ti ça Fe de ral, deve as su mir uma po si -
ção que te nha um fun da men to de na tu re za po lí ti ca no
sen ti do mais pro fun do e ele va do da ex pres são.

Essa pro pos ta, Sr. Pre si den te, não tem au tor. O
pri me i ro sig na tá rio é o Se na dor Arlin do Por to; o se-
gun do, este Se na dor que está na tri bu na, e se-
guem-se ou tras as si na tu ras. A ini ci a ti va do pro je to
não é nos sa ou do Se na dor José Alen car. O pro je to é
uma ini ci a ti va da so ci e da de bra si le i ra, de um es ta do
de cons ciên cia, de afir ma ção de mo crá ti ca, de ve ri fi -
ca ção de que efe ti va men te o qua dro que aí está não
pode pros pe rar.

Re ve lo a V. Exª, Sr. Pre si den te, que o meu pri-
me i ro em pre go, na mi nha ter ra mi ne i ra, foi de es cre -
ven te ju ra men ta do do 1º Ofí cio Cri mi nal, em Belo Ho-
ri zon te, e já na que la épo ca fa zia-se alu são à ne ces si -
da de da re for ma do Ju di ciá rio com a cri a ção de Va ras
e Pos tos nos Tri bu na is. Ocor re, Sr. Pre si den te, que,
com a re de mo cra ti za ção do País, após a Di ta du ra
Var gas e a Re vo lu ção de 1964, a cons ciên cia bra si le i -
ra se apro fun dou, mul ti pli ca ram-se as de man das e a
Jus ti ça se en vol ve com um vo lu me imen so de pro ces -
sos que im pres si o na.

Ain da há pou co es ti ve na Jus ti ça Fe de ral do
meu Esta do, em Belo Ho ri zon te. Vez por ou tra con ver -
so com Ju í zes jo vens que in te gram aque le Po der no
meu Esta do. Vi si tei al gu mas ve zes a sede do Po der
Ju di ciá rio Fe de ral em Mi nas Ge ra is, e é pena, Sr. Pre-
si den te, ve ri fi car que os pro ces sos se acu mu lam, es-
sen ci al men te os pro je tos de ori gem mi ne i ra, e eles
são en vi a dos, após a tra mi ta ção na Jus ti ça Fe de ral
em Belo Ho ri zon te, para o Po der Ju di ciá rio jul gar aqui
na cú pu la, em Bra sí lia, no Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral
da 1ª Re gião, e es sas car re tas re gres sam a Belo Ho-
ri zon te, por que aqui, no Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral,
não há es pa ço onde pos sam fi car os pro ces sos que
vêm de Belo Ho ri zon te. Esse é o qua dro que se ve ri fi -
ca em todo o País.

Cla ro, Sr. Pre si den te, que co nhe ce mos a Cons-
ti tu i ção. Não há Esta do mais fiel à Cons ti tu i ção bra si -
le i ra do que o meu Esta do, Mi nas Ge ra is. Mas te mos
tam bém o di re i to de pro mo ver a in ter pre ta ção ex ten -
si va, cons tru ti va e não fi car mos ex clu si va men te jun gi -
dos às de ci sões for ma is com base no dis po si ti vo le-
gal, na le tra fria e mor ta. O dis po si ti vo cons ti tu ci o nal é
frio no pa pel, mas toma cor po e se aci o na exa ta men te 
no mo men to em que o jul ga dor, a par te, o ad vo ga do,
o juiz, os es cre ven tes e os es cri vães mo vi men tam os
pro ces sos,

Por esse mo ti vo, Sr. Pre si den te, es ta mos aqui
para di zer que não so mos amar ra dos a uma in ter pre -
ta ção for mal, por que te mos o di re i to de in ter pre tar de
ma ne i ra cons tru ti va e ele va da.

Por isso mes mo, Sr. Pre si den te, aca ba mos, de
um mo men to para o ou tro, sem a ini ci a ti va do Po der
Ju di ciá rio ,com os ju í zes clas sis tas ins ta la dos em
todo o País e aca ba mos com a Jus ti ça Tra ba lhis ta. Os
Tri bu na is fo ram ou vi dos? O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral 
foi ou vi do? Não, a de ci são foi do Se na do da Re pú bli -
ca, o Po der mais alto do Le gis la ti vo bra si le i ro. 

Ora, Sr. Pre si den te, ouvi aten ta men te o meu
ami go, de quem já fui hós pe de, em Na tal, no Rio
Gran de do Nor te. Os ar gu men tos que S. Exª le van ta
são com pre en sí ve is do pon to de vis ta de um pen sa -
men to pes so al iso la do. S. Exª pen sa as sim e eu res-
pe i to. Mas, na ver da de, Sr. Pre si den te, não há dú vi -
das re a is a res pe i to des se pro je to; ele foi ela bo ra do,
dis cu ti do e emen das fo ram apre sen ta das.

Em Mi nas Ge ra is – so mos 18 mi lhões de mi ne i -
ros e so mos um Esta do que tem uma de vo ção mu i to
gran de pelo Po der Ju di ciá rio. Em Mi nas Ge ra is, to dos
es ta mos sa ben do da tra mi ta ção des se pro je to. E a
so ci e da de mi ne i ra que de man da dia-a-dia à Jus ti ça,
está aten ta à de ci são de hoje, no sen ti do de cri ar-se o
Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral em mi nha ter ra, em Belo
Ho ri zon te. O mes mo acon te ce, Sr. Pre si den te, em
Sal va dor, em Cu ri ti ba e em Ma na us.

É mu i to bom, Sr. Pre si den te, o Tri bu nal fi car em
Belo Ho ri zon te para que uma par te de Ron dô nia ve-
nha a Bra sí lia, ou man de um ad vo ga do tra zer um pro-
ces so ou uma de fe sa qual quer ao Po der Ju di ciá rio.
Não. Isso é mu i to bom para os Advo ga dos da qui, que
es tão ri cos, que não que rem essa re for ma exa ta men -
te por que de se jam que tudo se con cen tre em Bra sí -
lia, para que pos sam ga nhar di nhe i ro  e ga nham mu i -
to bem. Eu os lou vo por isso,.

Mas cabe ao Se na do da Re pú bli ca, a nós no
bom ju í zo, to mar mos uma de ci são. Não pos so acre di -
tar – e ape lo aqui à cons ciên cia de cada um – que al-
guém pos sa di zer que vo ta rá a fa vor des se re que ri -
men to ou con tra esse pro je to.

O Se na dor Ber nar do Ca bral, me re ce a nos sa
es ti ma e res pe i to, por que além de tudo é um ho mem
de ca rá ter – que é pa la vra rara, como di zia o mi ne i ro
Edgar Re na ult – e, por isso mes mo, con tri bu iu, den tro 
de uma vi são cons tru ti va e ex ten si va, no sen ti do de
cri ar-se esse Tri bu nal.

Qu an do to ma mos ini ci a ti va, fo mos ao STJ, con-
ver sa mos com o Mi nis tro Cos ta Le i te e de mos a ele
ciên cia da de ci são. S. Exª nos ou viu aten ta men te.
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Cla ro que ele não se ex pan diu, mas deu a en ten der
que era uma de ci são do Po der Le gis la ti vo em pe nha -
do em aper fe i ço ar a Jus ti ça do País.

Sr. Pre si den te, de ma ne i ra que eu faço um ape lo 
ao co ra ção, à cons ciên cia e até à ami za de de cada
um. Não de i xem Mi nas Ge ra is, nes sa hora, fi car de-
cep ci o na da com os seus três Se na do res. Peço que
vo tem con tra o re que ri men to. Mu i to obri ga do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo ta -
ção do re que ri men to.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Re nan Ca lhe i ros, como Lí der.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, a Jus ti ça, no Bra sil, en fren ta pro ble mas
de toda or dem, que vão da mo ro si da de à di fi cul da de
de aces so pela po pu la ção, che gan do às al tas cus tas
e à qua se au sên cia de in for ma ti za ção, re cur sos ex-
ces si vos, li ti gân cia de má-fé, tudo. Mas, sem dú vi da,
o ma i or pro ble ma da Jus ti ça no Bra sil é a fal ta de juiz.
Te mos, na Jus ti ça Fe de ral, para cada 270 mil ha bi tan -
tes ape nas um juiz. Na Jus ti ça Esta du al, Sr. Pre si den -
te, te mos para cada 30 mil ha bi tan tes, um juiz de Di re -
i to, um juiz Esta du al. Essa pro por ção, na Eu ro pa, é de
seis mil ha bi tan tes para cada juiz. Por tan to, o PMDB
re co men da o voto con trá rio ao re que ri men to, e, na
se qüên cia, em fa vor da emen da cons ti tu ci o nal.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Está en-
cer ra do o en ca mi nha men to.

Per gun to se os Srs. Lí de res de se jam ori en tar as
suas Ban ca das so bre a vo ta ção. (Pa u sa.)

Em vo ta ção o re que ri men to. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, en cer ro

o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Re je i ta do.
Pas sa-se à apre ci a ção da ma té ria.
Em vo ta ção o Subs ti tu ti vo, que tem pre fe rên cia

re gi men tal.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.)

– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar a
vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra à emi nen te Se na do ra Emi lia Fer nan des,
para en ca mi nhar a vo ta ção, em se gui da, aos Se na -
do res Ro ber to Sa tur ni no, Álva ro Dias, o Se na dor pela
Ba hia, Pa u lo Sou to, e Luiz Otá vio.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora do ra.) 
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, este tema já
vem sen do tra ta do há al gum tem po nes ta Casa. Nós,
par ti cu lar men te, ti ve mos o cu i da do de tra var uma cer-
ta dis cus são, no Esta do do Rio Gran de do Sul, bus-
can do, exa ta men te, o pró prio Tri bu nal, ou vin do in te -
gran tes do Po der Ju di ciá rio, para que pu dés se mos fa-
zer uma aná li se do que re al men te es ta va pos to.

Não re pe ti rei o meu pen sa men to, que está de
acor do com o ques ti o na men to, até por que te mos aqui
gran des ju ris tas e pes so as al ta men te co nhe ce do ras
da nos sa Cons ti tu i ção. Mas en ten do, mais uma vez,
que es ta mos tra tan do de uma ma té ria que sus ci ta dú-
vi das no mí ni mo quan to a sua in cons ti tu ci o na li da de,
em ter mos de ini ci a ti va, de acor do com o que a pró-
pria Cons ti tu i ção Fe de ral pre vê no seu Ca pí tu lo III,
quan do tra ta do Po der Ju di ciá rio.

Mas en ten do, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na -
do res, que é meu de ver – e é por isso que ve nho a
esta tri bu na – dar ciên cia do tra ba lho que foi re a li za do 
no Esta do do Rio Gran de do Sul. E, diga-se de pas sa -
gem, para que fi que bem cla ro para o Bra sil, para o
Rio Gran de e para este Ple ná rio, quan do ques ti o na -
mos a ini ci a ti va e pe di mos que se faça uma aná li se
mais pro fun da, com da dos, en fim, so bre o as sun to,
não es ta mos, em hi pó te se al gu ma, que ren do in ter fe -
rir no mé ri to das pro pos tas apre sen ta das por Par la -
men ta res de ou tros Esta dos, nem es ta mos ten tan do
fa zer al gu ma de fe sa em in te res se pró prio do Rio
Gran de do Sul. Se for mos por essa via, pelo que está
pos to aqui, o Rio Gran de do Sul sa i ria ”be ne fi ci a do“
com este pro je to.

Ago ra, a mi nha obri ga ção, en quan to re pre sen -
tan te do Rio Gran de, é tra zer da dos e nú me ros que
são ori un dos de um es tu do que visa de mons trar, com
da dos re a is, a in con ve niên cia da apro va ção da Pro-
pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 29, quan do cria
um Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral de 6ª e 7ª Re gião, sen-
do que, ago ra, já está em 8ª e 9ª Re gião.

Sa li en ta-se que o pre sen te le van ta men to so-
men te se ocu pou do es tu do e da in con ve niên cia de
des mem brar o Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral da 4ª Re-
gião, des do bran do-se para uma 6ª Re gião, re ti ran do
San ta Ca ta ri na e Pa ra ná da sede da 4ª Re gião, que
hoje é em Por to Ale gre.

Então, há di ver sas ra zões de or dem téc ni ca e
po lí ti ca que apon tam ser in con ve ni en te e ino por tu na a
pre ten di da cri a ção do novo Tri bu nal, não bas tas se
tam bém a nos sa idéia de que essa ques tão de ve ria ser
tra ta da no bojo de uma re for ma do Po der Ju di ciá rio.
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Qu e ro ex pli car o se guin te: a re cla ma da Re for ma 
do Po der Ju di ciá rio – sabe-se – tem por ob je ti vo a so-
lu ção de pro ble mas gra ves e crô ni cos que o afli gem e
o pre ju di cam no cum pri men to de sua mis são cons ti tu -
ci o nal de re sol ver os con fli tos ju rí di cos e, com isso,
pro por ci o nar a paz so ci al. Todo pla no de ação deve
pro mo ver a mu dan ça de es tru tu ra e si tu a ções que re-
pre sen tem ame a ças à meta pro pos ta. Então, al gu -
mas ques tões nos le vam a crer que esta al ter na ti va
que está sen do en con tra da não é a mais opor tu na.
Pri me i ro, pela alta pro du ti vi da de, con si de ran do-se os
fa to res pro ces sos jul ga dos ver sus ma gis tra do.
Então, pro ces sos dis tri bu í dos e jul ga dos por ma gis -
tra dos, na Jus ti ça Ele i to ral, de se gun da ins tân cia, em
2000, na nos sa Re gião, na 4ª Re gião, fo ram 6.341; e
fo ram jul ga dos 5.766. Em re la ção à alta pro du ti vi da -
de, con si de ran do os fa to res cus to e pro ces sos jul ga -
dos...

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa nhia.)

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Sr. Pre si den te, en ten do que para dis cu tir a ma té ria
te mos, no mí ni mo, dez mi nu tos. Peço a to le rân cia de
V. Exª, por que não pe di mos en ca mi nha men to. Pe di -
mos para dis cu tir a ma té ria, an tes de V. Exª co lo car
em vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na do -
ra, a ma té ria já está em vo ta ção. Então, V. Exª tem cin-
co mi nu tos, se gun do o Re gi men to Inter no, para o en-
ca mi nha men to. Peço a V. Exª que cum pra o Re gi men -
to. Te mos vá ri os ora do res e já são 17 ho ras e 30 mi-
nu tos. Te mos re ce io de che gar mos ao fi nal da ses são
sem po der mos vo tar essa ma té ria.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Qu e ro, Sr. Pre si den te, de i xar re gis tra dos al guns nú-
me ros, em que pese ter pe di do a pa la vra para dis cu tir
a ma té ria. Pode ser que V. Exª não te nha me es cu ta -
do, mas an tes de V. Exª co lo car em vo ta ção, pedi para
dis cu tir. Mas se rei rá pi da e ob je ti va. V. Exª vai ve ri fi car. 
Não vou nem fa zer con si de ra ções, mas ape nas re gis -
trar os da dos, por que acre di to que para a pos te ri da de 
é im por tan te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na do -
ra, in for mo que seu tem po já se en cer rou há dois ou
três mi nu tos. Peço que seja bre ve.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS)
– Sr. Pre si den te, o cus to por pro ces so jul ga do na 4ª
Re gião é de R$741; na 2ª Re gião é R$1.630,00; na 5ª
Re gião, R$1.048,00.

Te mos alta pro du ti vi da de na re la ção jul ga men to 
ver sus pe río do de pro ces sa men to. Na 4ª Re gião, até
ser pro la ta da a de ci são fi nal, pas sa ram-se 192 dias;

até a de ci são ter mi na ti va, 64 dias; até o jul ga men to,
135 dias.

Foi fe i ta uma pes qui sa em re la ção ao ní vel de
sa tis fa ção do usuá rio do Tri bu nal da 4ª Re gião e o
per cen tu al foi de 83% de pes so as sa tis fe i tas, en quan -
to a meta do Go ver no Fe de ral é de 70%.

Sr. Pre si den te, a pro pos ta de emen da cons ti tu -
ci o nal apon ta como uma das so lu ções o des lo ca men -
to de pro ces sos. Para cri ar-se oito ga bi ne tes no Tri bu -
nal da 4ª Re gião, pre ci sam ser in ves ti dos R$1,4 mi-
lhão. Para a ins ta la ção do Tri bu nal da 6ª Re gião se rão 
ne ces sá ri os R$43 mi lhões, e o cus to de ma nu ten ção
anu al será da or dem de R$83 mi lhões. O cus to da
ma nu ten ção de oito ga bi ne tes se ria de R$12 mi lhões. 
Então, a di fe ren ça en tre cus to e in ves ti men to se ria da
or dem de R$183 mi lhões.

Sr. Pre si den te, a ele i ção de pri o ri da de para a re-
for ma do Po der Ju di ciá rio deve le var em con ta que
não há pro ve i to na cri a ção de no vas es tru tu ras de se-
gun da ins tân cia, pois agra va o afu ni la men to no Su pe -
ri or Tri bu nal de Jus ti ça. 

Ontem, pu bli cou-se a ins ta la ção dos ju i za dos
es pe ci a is fe de ra is, es pa ço cri a do na Jus ti ça de pri-
me i ro grau para re sol ver pro ces sos que en vol vam de-
ter mi na do vo lu me de re cur sos. Nós va mos de sa fo gar
os tri bu na is. 

Sr. Pre si den te, a pro po si ção, nes te mo men to,
de ques tão que one ra os co fres pú bli cos e que faz
uma aná li se ge ral do Bra sil, quan do de ve ría mos es tar 
tra tan do ques tões re gi o na is de for ma mais con sis ten -
te e ou vin do os tri bu na is, não está de vi da men te en ca -
mi nha da. Por isso, re gis tra mos nos sa con tra ri e da de à
ma té ria, pela for ma como foi en ca mi nha do o de ba te e
o diá lo go, com da dos e nú me ros in su fi ci en te men te
trans pa ren tes.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Sa tur ni no por cin co
mi nu tos.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Sem Par ti do –
RJ. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora-
dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vo tei
pelo adi a men to, por que não que ria vo tar con tra a
emen da – o Se na dor Ge ral do Melo ma ni fes tou-se
mu i to bem na mes ma di re ção –, mas te rei de fazê-lo.

Gos ta ria de que este as sun to fos se me lhor es tu -
da do, por que vo tar emen da como esta com o ques ti o -
na men to dos tri bu na is su pe ri o res no que res pe i ta à
ini ci a ti va, no mo men to em que tra mi ta em fase fi nal a
re for ma do Po der Ju di ciá rio – lem bran do que re cen te -
men te foi cri a do um con jun to de ju i za dos es pe ci a is na
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ór bi ta fe de ral – e que cen te nas de va gas de ju í zes fe-
de ra is não fo ram pre en chi das. O Se na dor Re nan Ca-
lhe i ros apon tou mu i to bem que a fal ta de ju í zes é uma
das ca u sas ma i o res do re tar do da nos sa Jus ti ça.

Sr. Pre si den te, atu al men te, os Se na do res que
apói am o Go ver no es tão tam bém fa vo rá ve is a toda
po lí ti ca de con ten ção de des pe sas e de pro du ção de
su pe rá vit pri má rio. Cri a re mos ago ra um acrés ci mo de
gas tos des sa or dem? Se o caso for a ins ti tu i ção de
uma re gião nova – a exem plo do que tra ta o pro je to de
au to ria do Se na dor Luiz Otá vio –, re co nhe ço a sua ne-
ces si da de. A 1ª Re gião está ex ces si va men te gran de.

Pre ci sa mos, en tão, avan çar por eta pas. Se a in-
ten ção for a cri a ção de mais uma re gião na Ama zô -
nia, meu voto é fa vo rá vel. No en tan to, não con cor do
com a ins ti tu i ção de mais qua tro re giões, de i xan do
iso la da a re gião re fe ren te ao Rio Gran de do Sul. O
Rio de Ja ne i ro será be ne fi ci a do em ra zão do re fe ri do
pro je to, mas o Espí ri to San to de i xa rá de es tar sub me -
ti do à 2ª Re gião, pas san do para a re gião de Mi nas
Ge ra is e, sen do, con se qüen te men te, pre ju di ca do,
uma vez que é ma i or a dis tân cia en tre o Esta do mi ne i -
ro é o ca pi xa ba.

Sr. Pre si den te, fu tu ra men te, o Mi nis tro Pe dro
Ma lan po de rá so li ci tar um novo au men to de im pos tos
e, en tão, ve ri fi ca re mos como a base do Go ver no po-
de rá re cu sá-lo se ele var mos, ago ra, as des pe sas ao
cri ar qua tro re giões num mo men to em que a Re for ma
do Po der Ju di ciá rio se en con tra em fase fi nal. Po de -
ría mos, sim, tra ba lhar em eta pas, apro van do a idéia
do Se na dor Luiz Otá vio de ins ti tu ir uma re gião na
Ama zô nia.

Cre io que está ha ven do fal ta de bom sen so nes-
te pe río do em que se faz um enor me es for ço pela res-
pon sa bi li da de fis cal e pela pro du ção de su pe rá vit pri-
má rio ao se ins ti tu ir uma des pe sa des sa na tu re za.
Isso me obri ga a vo tar con tra ri a men te. Eu que ria vo-
tar a fa vor, eu que ria que essa emen da fos se re e xa mi -
na da, fos se fe i ta uma re di vi são, fos se cri a da uma ou
até duas no vas Re giões, mas cri ar qua tro de uma
vez?! Va mos con vir, Sr. Pre si den te, é ex ces so, é de-
ma sia, num mo men to em que o fun ci o na lis mo está
com seus sa lá ri os re ti dos, o País todo está com seus
in ves ti men tos na área so ci al con ti dos. Então, va mos
cri ar qua tro no vos tri bu na is fe de ra is?! Re co nhe ço
que exis te, sim, de man da, mas va mos por eta pas, va-
mos ca mi nhar sen sa ta men te e não cri ar, de re pen te,
qua tro no vos tri bu na is e acres cer mais uma des pe sa
à Na ção.

Sr. Pre si den te, vou vo tar con tra, pe na li za do,
por que re al men te na re gião ama zô ni ca há ne ces si da -
de da cri a ção de um novo tri bu nal.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Com a
pa la vra o Se na dor Álva ro Dias, por cin co mi nu tos.

O Se na dor Ro ber to Re quião tam bém está ins-
cri to.

O SR. ÁLVARO DIAS (Blo co/PDT – PR. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srs. Se na do res, se rei rá pi do para aten der 
o ape lo de V. Exª a fim de que pos sa mos vo tar esta
ma té ria tam bém ra pi da men te. Eu ci ta ria Rui Bar bo sa, 
na sua lu mi no sa pas sa gem em ”Ora ção aos Mo ços“:
”Mas jus ti ça atra sa da não é jus ti ça, se não in jus ti ça
qua li fi ca da e ma ni fes ta. Por que a di la ção ile gal nas
mãos do jul ga dor con tra ria o di re i to es cri to das par tes,
e, as sim, as lesa no pa tri mô nio, hon ra e li ber da de“.

Sem dú vi da, Sr. Pre si den te, Sr.ªs e Srs. Se na do -
res, a Re for ma do Ju di ciá rio se jus ti fi ca exa ta men te
pela ne ces si da de de uma jus ti ça ágil, efi ci en te e mais
ba ra ta, pró xi ma do ci da dão. 

A dis tân cia enor me que se pa ra os ju ris di ci o na -
dos dos Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is e o acú mu lo de
pro ces sos tor na a jus ti ça len ta em de ma sia e, la men -
ta vel men te, com pro me te um di re i to cons ti tu ci o nal do
ci da dão de aces so à jus ti ça. 

Cer ta men te, fa ría mos me lhor se dis cu tís se mos
esta ques tão no bojo da Re for ma do Po der Ju di ciá rio.
Por isso, fui au tor de uma pro pos ta que en ca mi nhei
como emen da ao pro je to de Re for ma do Po der Ju di -
ciá rio. Aten di a um ape lo do Re la tor, Se na dor Ber nar -
do Ca bral, e o re ti rei em nome da efi ciên cia dos tra ba -
lhos da re la to ria.

No en tan to, a re a pre sen ta ção da pro pos ta no
ple ná rio do Se na do Fe de ral, en ten do ser opor tu na a
sua apro va ção. Sem dú vi da, a ce le ri da de pro ces su al
é uma exi gên cia da so ci e da de bra si le i ra. Há agres são 
a di re i tos cons ti tu ci o na is do ci da dão, quan do o aten-
di men to ju ris di ci o nal não apre sen ta a efi ciên cia e a
agi li da de que se exi ge.

Ouvi aqui a ques tão do cus to: o obs tá cu lo se ria
o cus to fi nan ce i ro. Pri me i ra men te, o cus to faz par te
do de ver do Esta do. Não há dú vi da de que jus ti ça é
pri o ri da de. Esse é, por tan to, um in ves ti men to pri o ri tá -
rio. Mas di ria  em bo ra não te nha fe i to cál cu los a res-
pe i to  que ima gi no ser esse um in ves ti men to com re-
tor no as se gu ra do, por que o pró prio Po der Pú bli co se
be ne fi ci a rá da ce le ri da de do Po der Ju di ciá rio, já que a
União se be ne fi ci a rá nos exe cu ti vos fis ca is. A ce le ri -
da de pro por ci o na rá à União uma re ce i ta ma i or e com
mais agi li da de, cer ta men te um re tor no com pa tí vel
com o in ves ti men to que fará para a ins ta la ção des ses
tri bu na is. Não há dú vi da de que há cus to e cer ta men -
te um cus to con si de rá vel; mas é pre ci so es ta be le cer
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sem pre, na apli ca ção dos re cur sos pú bli cos, a exa ta
re la ção en tre cus to e be ne fí cio. E não te nho a me nor
dú vi da de que, se ana li sar mos essa re la ção cus to/be -
ne fí cio, se re mos fa vo rá ve is à des cen tra li za ção do Po-
der Ju di ciá rio, para que, mais pró xi mo do ci da dão,
pos sa cum prir seu de ver com ma i or efi ciên cia.

Por tan to, Sr. Pre si den te, em nome da agi li za ção 
dos nos sos tra ba lhos, fico por aqui, cer to de que o
Ple ná rio do Se na do Fe de ral apro va rá a pro pos ta.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Pa u lo Sou to, para dis cu tir. S.
Exª dis põe de cin co mi nu tos.

O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA. Para en ca mi -
nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, quan do re ce bi so li ci ta -
ções dos ju í zes fe de ra is de Ser gi pe e da Ba hia para
es tu dar a si tu a ção, tal vez me lem bran do um pou co
dos bons tem pos de geó lo go, a pri me i ra co i sa que fiz
foi ma pe ar a dis tri bu i ção dos tri bu na is no Bra sil. E
con fes so que fi quei es tar re ci do ao ve ri fi car que o Tri-
bu nal da 1ª Re gião abran ge sim ples men te qua tro ma-
cror re giões, doze Esta dos e o Dis tri to Fe de ral. Isso é
ab so lu ta men te im pra ti cá vel para qual quer ser vi ço pú-
bli co!

No Con gres so Na ci o nal, re cla ma mos con tra o
Po der Ju di ciá rio por que os pro ces sos es tão atra sa -
dos, e o Po der Ju di ciá rio fica a nos di zer que não há
tri bu na is nem ju í zes. Con tu do, quan do to ma mos a ini-
ci a ti va de ten tar mi no rar a ques tão, di zem que essa
ini ci a ti va não é ra ci o nal.

Gos ta ria de di zer que es tou con vic to de que se
tra ta de um bom pro je to, mes mo por que, nas so ci e da -
des de sen vol vi das – e o Bra sil, gra ças a Deus, já está
ca mi nhan do para isso –, é pre ci so dar mu i ta aten ção
aos cha ma dos in ves ti men tos, mas tam bém é pre ci so
ater-se à me lho ria e à qua li da de dos ser vi ços pú bli -
cos, en tre os qua is a pres ta ção ju ris di ci o nal é mu i to
im por tan te.

Que ar gu men tos ou vi mos aqui? Ora, es tão sen-
do cri a das 183 va ras fe de ra is na pri me i ra ins tân cia;
te mos que bus car o equi lí brio en tre a pri me i ra ins tân -
cia e as ins tân ci as su pe ri o res, por que, se não, te re -
mos mais ra pi dez na pri me i ra ins tân cia e os tri bu na is
su pe ri o res abar ro ta dos. Aliás, que ro cum pri men tar o
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, que hoje, na sua sim pli ci -
da de, cri ou uma uni da de nova para ana li sar o atra so
do Po der Ju di ciá rio num Esta do. Anti ga men te, fa lá va -
mos em pro ces sos. Ago ra, vem a uni da de nova: a

”car re ta“. Esse é exa ta men te o sig ni fi ca do do atra so.
São car re tas que con du zem pro ces sos e que fa zem
as pes so as que pre ci sam da Jus ti ça es pe rar. Então, é
o Con gres so que se re cu sa rá, nes te mo men to, a
aten der o que tem sido uma re pe ti da so li ci ta ção do
Po der Ju di ciá rio. Pen so, por tan to, que o Se na do Fe-
de ral está se ha ven do mu i to bem.

Ou tros dos ar gu men tos apre sen ta dos diz res-
pe i to aos ju i za dos es pe ci a is, que se ri am su fi ci en tes
para dar ce le ri da de à Jus ti ça. Não foi essa ex pe riên -
cia que acon te ceu no Esta do. Os ju i za dos es pe ci a is
na Jus ti ça do Esta do não ti ve ram in fluên cia com re la -
ção a di mi nu ir os ca sos que che ga vam até as ins tân -
ci as su pe ri o res, ab so lu ta men te. Esse é um ho ri zon te
di fe ren te. Não foi o fato de se cri a rem ju i za dos es pe ci -
a is que di mi nu iu a de man da pe los tri bu na is su pe ri o -
res. Por tan to, não cre io que esse seja um ar gu men to
con vin cen te.

Hoje, mu i tos tri bu na is ado tam tur mas su ple -
men ta res para dar ce le ri da de aos seus jul ga men tos.
Não pode ha ver ar gu men to mais for te para a am pli a -
ção do Ju di ciá rio do que a exis tên cia des sas tur mas
su ple men ta res. Isso sig ni fi ca o quê? Além dos nú me -
ros que fo ram da dos, além das car re tas ci ta das aqui
pelo Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, isso sig ni fi ca que os
tri bu na is pre ci sam, efe ti va men te, ser am pli a dos.

Que ar gu men tos mais vi e ram? Afi nal de con tas, 
está em an da men to a re for ma do Ju di ciá rio. Ora, por
que de pen der sem pre da re for ma do Ju di ciá rio para
me lho rar o Po der Ju di ciá rio, se te mos aqui ou tros ins-
tru men tos? Se ria in te res san te, sim, que tudo fos se
re sol vi do pela re fe ri da re for ma; mas, se isso não foi
fe i to por al gum mo ti vo, não vejo por que de i xar mos de
apro var essa PEC, que eu di ria com ple men ta a re for -
ma do Ju di ciá rio.

Por fim, eu não gos ta ria de en trar nes te pon to,
por que não fica bem para um geó lo go fa lar em cons ti -
tu ci o na li da de ou in cons ti tu ci o na li da de; mas fico sur-
pre so: se nós, no Con gres so, du ran te a Cons ti tu in te,
vo ta mos a or ga ni za ção do Po der Ju di ciá rio – ou não
foi as sim? Ou não foi o Con gres so que vo tou a or ga ni -
za ção do Po der Ju di ciá rio? Então, quem vota, or ga ni -
zan do o Po der Ju di ciá rio, não pode, numa emen da
cons ti tu ci o nal, re or ga ni zar esse Po der Ju di ciá rio? O
que en ten di, dos ar gu men tos aqui pro pos tos, é que
não nos cabe a ini ci a ti va de leis or di ná ri as e com ple -
men ta res. Mas não sei se tam bém não nos cabe a ini-
ci a ti va de, por meio de emen da cons ti tu ci o nal, po der

Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Qu in ta-fe i ra  18 04905

ABRIL 2002306    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



re for mar o Po der or ga ni za do pelo pró prio Con gres so
na Cons ti tu in te,.

Por tudo isso, peço a com pre en são das Srªs e
dos Srs. Se na do res para que não de i xe mos pas sar
esta opor tu ni da de de con tri bu ir para a me lho ria da
pres ta ção dos ser vi ços ju di ciá ri os no Bra sil.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Arlin do Por to, para dis cu tir,
por cin co mi nu tos.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Para en-
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, cre io se rem des-
ne ces sá ri os mais ar gu men tos, mais nú me ros, mais
in for ma ções. No en tan to, gos ta ria ape nas de fa zer
dois co men tá ri os.

Pri me i ra men te, de 1989 a 2000, o nú me ro de ju-
í zes da pri me i ra ins tân cia cres ceu de 177 para 743
um au men to de 500% no nú me ro de ju í zes de pri me i -
ra ins tân cia. Na se gun da ins tân cia, esse nú me ro ele-
vou-se de 74 para 101  ape nas 50% de au men to. Isso
mos tra a dis cre pân cia enor me em re la ção à pos si bi li -
da de de aten di men to na se gun da ins tân cia dos pro-
ces sos jul ga dos na pri me i ra ins tân cia. Em 12 anos, o
nú me ro de va ras au men tou em 200% na pri me i ra ins-
tân cia, en quan to não foi cri a do ne nhum novo tri bu nal
de se gun da ins tân cia.

Em se gun do lu gar, tra ta-se do que foi ma ni fes -
ta do pelo Se na dor Sa tur ni no, por quem te nho o ma i -
or res pe i to, quan do se re fe re à des pe sa. Só não pos-
so con cor dar, Sr. Pre si den te, que in ves ti men to no
Ju di ciá rio pos sa ser con si de ra do des pe sa, por que,
com um Ju di ciá rio for te, es ta re mos in ves tin do na de-
mo cra cia. E não há de mo cra cia sem o Po der Ju di ciá -
rio aten den do con for me o que o ci da dão es pe ra da
Jus ti ça, que é o seu jul ga men to o mais rá pi do pos sí -
vel.

Res ta a mim, nes te mo men to, como um dos
subs cri to res des ta PEC, con cla mar to dos os Srs. Se-
na do res para que vo te mos a ma té ria, para que apro-
ve mos o re la tó rio do Se na dor Osmar Dias, que, com
mu i ta de di ca ção, ana li sou, dis cu tiu, pro cu rou aten der 
os ma i o res in te res ses de to dos os Srs. Se na do res.

Bus que mos ca mi nhar, na apro va ção des ta
PEC, no sen ti do de con tri bu ir para que a Jus ti ça de-
sem pe nhe a sua fun da men tal mis são, que é fa zer
com que as dú vi das se jam di ri mi das e que os nos sos

ma gis tra dos jul guem. E o que es ta mos fa zen do é
dar-lhes con di ção de fa zer o jul ga men to.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Com a
pa la vra o Se na dor Se bas tião Ro cha.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vo tei fa vo ra -
vel men te a essa ma té ria na Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia e anun ci ei que me po si ci o -
na ria so bre ela, no ple ná rio do Se na do, após ter aus-
cul ta do a opi nião dos re pre sen tan tes do Po der Ju di -
ciá rio e dos ad vo ga dos mi li tan tes do meu Esta do.

Tra go, por tan to, uma po si ção que não é ape nas
do Se na dor Se bas tião Ro cha, mas de todo o Ama pá:
fa vo rá vel à PEC, Sr. Pre si den te, que es tam pa uma vi-
são de Bra sil. O que de se ja mos para o Bra sil é que
sem pre haja um tra ta men to mais igua li tá rio com re la -
ção às vá ri as re giões. E essa PEC de mons tra o de se -
jo do Se na do de dar opor tu ni da des igua is a to dos os
bra si le i ros na área da Jus ti ça Fe de ral.

A dis tri bu i ção dos tri bu na is pelo Bra sil afo ra faz
bem. Qu an to aos cus tos, é pre ci so que ana li se mos
tam bém os be ne fí ci os. Na ba lan ça, os be ne fí ci os cer-
ta men te se rão mu i to su pe ri o res aos cus tos. E mais,
Sr. Pre si den te: do pon to de vis ta ope ra ci o nal, não im-
pli ca di zer que to dos os tri bu na is se rão im plan ta dos
ime di a ta men te. Eu até gos ta ria que as sim fos se:
apro va da e pro mul ga da a emen da cons ti tu ci o nal, to-
dos os tri bu na is pas sas sem a fun ci o nar no mês se-
guin te, ou mes mo no ano se guin te. Mas a Jus ti ça, so-
bre tu do a Jus ti ça do Tra ba lho, deve a al guns Esta dos, 
ao Ama pá, por exem plo, a re a li za ção de um pre ce i to
cons ti tu ci o nal. 

O Se na dor Ber nar do Ca bral, que foi Re la tor na
Cons ti tu in te, sabe mu i to bem que a Cons ti tu i ção ga-
ran te, a cada Esta do da Fe de ra ção, um Tri bu nal Re gi -
o nal do Tra ba lho. O Ama pá não tem o seu, con ti nu a -
mos li ga dos ao Pará. Aliás, te mos re ce bi do um tra ta -
men to dis cri mi na tó rio do Tri bu nal Re gi o nal do Pará,
Se na dor Luiz Otá vio, V. Exª não tem cul pa des se fato.
Um ad vo ga do mi li tan te ou juiz do tra ba lho ama pa en -
se, exer cen do suas ati vi da des no Pará, nun ca foi
aqui nho a do pelo Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho. Re-
cen te men te, na dis pu ta por uma vaga de ad vo ga do
no Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba lho do Pará, dois no mes 
do Ama pá fo ram in di ca dos em lis ta sêx tu pla. O pri me -
i ro e o se gun do no mes da lis ta sêx tu pla eram do Ama-
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pá. Da lis ta trí pli ce que o Tri bu nal for mu lou para en ca -
mi nhar à Bra sí lia, não cons tou ne nhum ama pa en se.
Fico pre o cu pa do com esse fato.

Va mos apro var a ma té ria. É um de se jo do Bra sil, 
do povo bra si le i ro aqui re pre sen ta do, mas, la men ta -
vel men te, não vejo gran de efi cá cia. Se hou ves se, o
Ama pá já te ria sido con tem pla do com o seu Tri bu nal
Re gi o nal do Tra ba lho. Essa é uma luta que es tou en-
cam pan do e con ti nu a rei en vi dan do es for ços para
que o Ama pá te nha seu Tri bu nal Re gi o nal do Tra ba -
lho, já que essa é uma de ter mi na ção da Cons ti tu i ção
Fe de ral. 

Hoje, sei que fa lar da Jus ti ça gera es pe cu la ção,
sus pe i ção. La men ta vel men te, o epi só dio de São Pa u -
lo não re co men da mu i to que se fale de cons tru ção de
no vas uni da des ju di ciá ri as, mas esse não deve ser
mo ti vo de im pe di men to para o cres ci men to do Ju di -
ciá rio bra si le i ro.

Por isso, Sr. Pre si den te, meu voto é fa vo rá vel.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Re quião, por cin co
mi nu tos.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, es pan ta-me es tar mos aqui dis cu tin do o
cus to des se pe que no in ves ti men to na cri a ção dos Tri-
bu nas Re gi o na is do Tra ba lho, de po is de ter mos apro-
va do a le ga li za ção de 1,3 bi lhão de tí tu los fri os de Ala-
go as.

O in ves ti men to é bom. Esta mos dan do ve lo ci da -
de à Jus ti ça, des cen tra li zan do o pro ces so de for ma
ra ci o nal e po li ti ca men te ace i tá vel, ao mes mo tem po.
Con tem pla Esta dos e re giões, ao tem po em que des-
cen tra li za o pro ces so. Esta mos aca ban do prin ci pal -
men te com o prin ci pa do da 1º Re gião, que in cor po ra
13 Uni da des da Fe de ra ção em um só tri bu nal.

É evi den te que, quan do des mem bra mos o Pa ra -
ná do Rio Gran de do Sul, es ta mos le van do em con ta
o flu xo de pro ces sos, um cál cu lo cu i da do so em cima
de es ta tís ti cas sé ri as. É re al men te im por tan te a eli mi -
na ção do prin ci pa do do Dis tri to Fe de ral que en glo ba
Go iás, Mi nas Ge ra is, Ba hia, To can tins, Pi a uí, Ma ra -
nhão, Pará, Mato Gros so, Ro ra i ma, Acre, Ama zo nas,
Ron dô nia e Ama pá. Não tem o me nor ca bi men to essa
con cen tra ção. Ago ra, te mos a opor tu ni da de da des-
con cen tra ção. 

Que não se dis cu ta a cons ti tu ci o na li da de e a le-
ga li da de, por que já foi re sol vi da na Co mis são de

Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia – como dis se o Se-
na dor Fran ce li no Pe re i ra -, su por ta da por uma sé rie
de ou tras de ci sões se me lhan tes e in con tes ta das até
ago ra, como a su pres são da Jus ti ça do Tra ba lho.

É opor tu na a me di da, o gas to é ir ri só rio: pou co
mais de R$180 mi lhões por ano – de cla rou o Se na dor 
Ge ral do Melo. Di vi di do por 27 Uni da des Fe de ra das,
dá cer ca de R$6 mi lhões e 700 mil por ano para cada
uma, qual quer co i sa como R$570 mil por mês; mu i to
me nos, pro va vel men te, do que cada uma des sas Uni-
da des Fe de ra das gas ta com pro pa gan da ofi ci al. O
Pa ra ná, por exem plo, gas ta R$133 mi lhões por mês.
Ti rar des ses R$133 mi lhões uma par ce la de cer ca de
R$570 mil é uma in sig ni fi cân cia ab so lu ta.

Sem som bra de dú vi da, a dis cus são foi apro fun -
da da, isso já está há mu i to tem po no Se na do Fe de ral
e não tem ne nhum sen ti do a pro cras ti na ção do pro-
ces so. O voto dos pa ra na en ses, Se na dor Pa u lo Sou-
to, é um só: os três Se na do res do Pa ra ná vo tam a fa-
vor des se des mem bra men to, des sa des cen tra li za ção 
e des se pro ces so que dará agi li da de e ve lo ci da de à
Jus ti ça.

A Jus ti ça não é cara. Cara é a in jus ti ça, cara é a
acu mu la ção de pro ces sos. Caro fica a fal ta ab so lu ta
de jul ga men tos por im pos si bi li da de ma te ri al e con-
cre ta dos ju í zes. A des pe sa é pe que na, o lu cro so ci al
é mu i to gran de.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Com a
pa la vra o Se na dor Pa u lo Har tung. (Pa u sa.)

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES) – Sr.
Pre si den te, o Se na dor Pa u lo Har tung en car re gou-me 
de fa zer uma in ter ven ção rá pi da.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor Ger son Ca ma ta.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor. ) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, du ran te os de ba -
tes ocor reu a in for ma ção de que o Esta do do Espí ri to
San to, nes ta Emen da Cons ti tu ci o nal, pas sa ria para a
ju ris di ção do Esta do de Mi nas Ge ra is. 

Os Se na do res do Espí ri to San to con sul ta ram os
Ju í zes Fe de ra is do meu Esta do, que, à una ni mi da de,
pre fe ri ram con ti nu ar agre ga dos ao Esta do do Rio de
Ja ne i ro, pela pro xi mi da de e pelo me lhor sis te ma de
co mu ni ca ção. 

Eu que ria in for mar ao Ple ná rio a pre o cu pa ção
dos ju í zes – que co me ça ram a se ma ni fes tar pelo te-
le fo ne – e que o Espí ri to San to con ti nua – con for me
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de ci são da ma i o ria dos ju í zes fe de ra is do Espí ri to
San to – sob a ju ris di ção do Esta do do Rio de Ja ne i ro.
Os Se na do res do Esta do do Espí ri to San to vo tam a
fa vor da pro po si ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Luiz Otá vio.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA. Para en-
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, já es ta mos há al-
gu mas ho ras dis cu tin do essa im por tan te ma té ria.

O Se na dor Ro ber to Re quião, há pou co, di zia
que são 13 os Esta dos, quan do, na ver da de, são 14
os Esta dos se di a dos em Bra sí lia, na 1ª Re gião. Pelo
pro je to do Se na dor Arlin do Por to, são sete os Esta-
dos da Re gião Nor te que fi ca rão des mem bra dos da
1ª Re gião, aqui em Bra sí lia. 

Re a fir mo o nos so en ten di men to, cre io que tam-
bém o da Ban ca da do Pará, com re la ção ao pro je to
do Se na dor Arlin do Por to. So mos fa vo rá ve is à par te
que tan ge à re gião de Mi nas Ge ra is, Cu ri ti ba e à sede
em Sal va dor, na Ba hia. Não te mos nada con tra essa
po si ção e o pro je to a que se re fe re o Se na dor Arlin do
Por to, que está em dis cus são e será vo ta do logo mais
no Se na do Fe de ral.

Te mos uma pro pos ta – e eu re a fir mo isso – de
emen da cons ti tu ci o nal para que os sete Esta dos da
re gião Nor te se jam trans for ma dos em uma Re gião,
des mem bra dos de Bra sí lia, fi can do a sede na ca pi tal
do Esta do do Pará, em Be lém. Não há ba ir ris mo,
como eu dis se há pou co. É ape nas uma ques tão téc-
ni ca; como dis se o Se na dor Amir Lan do, uma ques tão 
ge o po lí ti ca. O Pará tem mais de 6 mi lhões de ha bi tan -
tes, qua se 6,5 mi lhões, mu i to aci ma da po pu la ção do
Esta do do Ama zo nas, que tem qua se 3 mi lhões. Por
isso a sede deve ser na ca pi tal do Pará.

Ou tro pon to que pen so irá cla re ar a to dos, e nin-
guém po de rá dis cu tir, por que te mos de ace i tar, é o
fato de ser uma PEC, um pro je to de emen da cons ti tu -
ci o nal. Apro va do no ple ná rio do Se na do, irá à Câ ma ra 
dos De pu ta dos, onde será emen da do, onde se pode
pro por uma con di ção in dis cu tí vel: será sede o Esta do
com o ma i or flu xo de pro ces sos – isso em ter mos po-
pu la ci o na is. Como Esta do com ma i or nú me ro de po-
pu la ção e in fra-es tru tu ra for ma da e até con so li da da,
não ha ve rá ne nhum pro ble ma de gran des in ves ti men -
tos para que a ins ta la ção da sede do Tri bu nal Re gi o -
nal seja em Be lém, a ca pi tal do Pará.

Con ti nu a re mos a ca mi nhar com a nos sa pro-
pos ta de emen da cons ti tu ci o nal, que está na Co mis -
são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

Aguar da re mos a vo ta ção de hoje. Se for apro va -
da na for ma como está, se gun do o pro je to do Se na -
dor Arlin do Por to, te re mos ain da, na Câ ma ra Fe de ral,
opor tu ni da de de apre sen tar emen da que vai di ri mir
to das es sas dú vi das.

Enten do a po si ção da Ban ca da do Ama zo nas,
dos Se na do res Ber nar do Ca bral, Jef fer son Pé res e
Gil ber to Mes tri nho, mas tam bém V. Exªs pre ci sam en-
ten der a po si ção do nos so Esta do. Da mes ma for ma
que V. Exªs são co bra dos, nós tam bém o so mos.

A po si ção do Ama zo nas hoje, na Casa, é mais
for te. O ilus tre Se na dor Ber nar do Ca bral é Pre si den te 
da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. O
Se na dor Jef fer son Pé res é Pre si den te da Co mis são
de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal e o Se na -
dor Gil ber to Mes tri nho, até pou co tem po, era Pre si -
den te da Co mis são de Orça men to. 

Mas va mos de va gar. Esta mos ali, como diz o
nos so ca bo clo, ín dio, re man do, re man do e mar can do
a nos sa po si ção. Ago ra, como para vo tar e apro var é
pre ci so ter 49 vo tos, se não pas sar, não po de rão di zer 
que foi por nos sa ca u sa. Te mos toda a in ten ção. Por
isso, vo ta mos a fa vor do re que ri men to de adi a men to
da vo ta ção do pro je to. Entre tan to, se não se res pe i ta -
rem as con di ções téc ni cas, as ques tões for ma is, jus-
tas do pro ces so, vo ta re mos con tra.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Com a
pa la vra o Se na dor Ney Su as su na, úl ti mo ins cri to.

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Para en-
ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, no ano re tra sa do, 
pro cu ra mos nos in for mar so bre a dí vi da que a União
ti nha a co brar e fi ca mos per ple xos ao ve ri fi car que
nas cin co re giões es tão es to ca dos cer ca de R$189
bi lhões, a se rem co bra dos de maus con tri bu in tes ou
de pes so as que le sa ram o Go ver no Fe de ral. Com
duas ações, nós mu da ría mos tudo isso. A pri me i ra, se
in for ma ti zás se mos; a se gun da, se di vi dís se mos mais
as gran des re giões. Há re giões onde não te mos se-
quer re pre sen tan te. Isso é de le ga do ao Esta do e ter-
mi na não sen do bem ad mi nis tra do. A sub di vi são vai
agi li zar essa co bran ça e vai ser pro du ti va para a Re-
pú bli ca. 

Pas sei a ad vo gar per ma nen te men te, Sr. Pre si -
den te, Sras e Srs Se na do res, que in ves ti men tos na
área da Jus ti ça irão au men tar a ar re ca da ção. E eles
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di zi am, em 2000, que, se ti ves sem R$200 mi lhões de
in ves ti men tos em in for má ti ca, con se gui ri am re ce ber
10%, o que cor res pon de ria a qua se R$18 bi lhões –
qua se um pa co te. O úl ti mo pa co te que vo ta mos aqui
foi da or dem de R$20 bi lhões.

Voto fa vo ra vel men te, por que con si de ro pro du ti -
va para a Re pú bli ca a di vi são, que vai ace le rar a tra-
mi ta ção dos pro ces sos.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Se na -
dor Car los Pa tro cí nio ain da de se ja fa lar?

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Sim, para en ca mi nhar a vo ta ção, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, em que pe sem al guns ques ti o na men tos
quan to à sua cons ti tu ci o na li da de, o pro je to já tra mi tou 
pela Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.
Cre io que as dú vi das fo ram di ri mi das, em bo ra a ma té -
ria te nha sido ex clu í da da pa u ta das ses sões do Se-
na do Fe de ral vá ri as ve zes. 

O PTB re co men da à sua Ban ca da o voto fa vo rá -
vel.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pas-
sa-se à vo ta ção da Emen da nº 3, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia – Subs ti tu ti vo –,
que tem pre fe rên cia re gi men tal, nos ter mos do art.
300 do Re gi men to Inter no.

De acor do com o dis pos to no art. 60, § 2º, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, com bi na do com o art. 288, in ci -
so II, do Re gi men to Inter no, a ma té ria de pen de, para
sua apro va ção, do voto fa vo rá vel de 3/5 da com po si -
ção da Casa, de ven do a vo ta ção ser fe i ta pelo pro ces -
so ele trô ni co.

Os Srs. Lí de res po de rão ori en tar suas Ban ca -
das se o de se ja rem.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – O PTB
en ca mi nha o voto ”sim“, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O PTB
en ca mi nha o voto ”sim“.

O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PDT – PR) – O PDT
en ca mi nha o voto ”sim“, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O PDT
en ca mi nha o voto ”sim“.

O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) – O
PFL en ca mi nha o voto ”sim“, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O PDT
en ca mi nha o voto ”sim“.

Como vota o Lí der do Go ver no?

O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)
– A ma té ria não é de Go ver no. É uma ma té ria aber ta.
O Lí der do Go ver no, pes so al men te, vo ta rá con tra.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Como
ori en ta o Lí der do PMDB?

O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – O PMDB
en ca mi nha o voto ”sim“.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O PMDB
en ca mi nha o voto ”sim“.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, con si de ran do que há vi sões bas tan te
di fe ren tes re la ti vas às de fe sas das ne ces si da des de
cada uma das re giões do Bra sil, o Blo co li be ra a Ban-
ca da para a vo ta ção des ta ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Blo co
li be ra os seus cor re li gi o ná ri os para a vo ta ção da ma-
té ria.

Em vo ta ção.

As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.
(Pa u sa.)

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Pre si den te, eu pe di ria a V. Ex.ª que aci o nas se as
cam pa nhi as, por que o quo rum está um tan to quan to
ba i xo. Gos ta ria que V. Ex.ª aten des se o re que ri men to
do seu co le ga.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Mesa
agra de ce a con tri bu i ção de V. Ex.ª.

(Pro ce de-se à vo ta ção.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Peço
aos Srs. Se na do res que se en con tram em seus ga bi -
ne tes que ve nham ao ple ná rio. Além des ta vo ta ção
ain da te re mos ou tras, por voto qua li fi ca do de três
quin tos, emen das cons ti tu ci o na is.

O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PDT – DF. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor) – Sr. Pre si den te, eu
gos ta ria de de cla rar ape nas que vo tei de acor do com
su pe dâ ne os ju rí di cos cons ti tu ci o na is ema na dos do
emi nen te Se na dor Ber nar do Ca bral.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Re i te ro a
re co men da ção an te ri or no sen ti do de que as Srªs. e
os Srs. Se na do res acor ram ao ple ná rio para a vo ta -
ção no mi nal.

(Pro ce de-se à apu ra ção.)
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Esta en-
cer ra da a vo ta ção.

A Mesa vai pro cla mar o re sul ta do.
Vo ta ram SIM 54 Srs. Se na do res; e NÃO, 7.
Hou ve 4 abs ten ções.
To tal: 65 vo tos.
O Subs ti tu ti vo foi apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -

ça e Ci da da nia para re da ção para o se gun do tur no.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a

mesa, pa re cer da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça
e Ci da da nia, ofe re cen do a re da ção para o se gun do
tur no, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor
Car los Wil son.

É lido o se guin te:

  PARECER Nº 267, DE 2002
(Da Co mis são de Cons ti tu i ção,

Jus ti ça e Ci da da nia)

Re da ção, para o se gun do tur no, do
Subs ti tu ti vo à Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 29, de 2001.

A Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia apre sen ta a re da ção, para o se gun do tur no, do
Subs ti tu ti vo à Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
29, de 2001, que cria os Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is
da 6ª e 7ª Re gião.

ANEXO AO PARECER Nº 267, DE 2002

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº   , DE 2002

Cria os Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is 
da 6ª, 7ª 8ª e 9ª Re giões.

As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Se-
na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da Cons ti -
tu i ção

Fe de ral, pro mul gam a se guin te Emen da ao tex-
to cons ti tu ci o nal:

Art. 1º O art. 27 do Ato das Dis po si ções Cons ti -
tu ci o na is Tran si tó ri as – ADCT é acres ci do dos se-
guin tes §§ 11 e 12:

“Art. 27. .................................................
§ 11. São cri a dos, ain da, os se guin tes

Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is: o da 6ª Re-
gião, com sede em Cu ri ti ba, Esta do do Pa-
ra ná, e ju ris di ção nos Esta dos do Pa ra ná,
San ta Ca ta ri na e Mato Gros so do Sul; o da
7ª Re gião, com sede em Belo Ho ri zon te,
Esta do de Mi nas Ge ra is, e ju ris di ção no
Esta do de Mi nas Ge ra is; o da 8ª Re gião,
com sede em Sal va dor, Esta do da Ba hia, e
ju ris di ção nos Esta dos da Ba hia e Ser gi pe,
e o da 9ª Re gião, com sede em Ma na us,
Esta do do Ama zo nas, e ju ris di ção nos Esta-
dos do Ama zo nas, Acre, Ron dô nia, Pará,
Ama pá e Ro ra i ma.

§ 12. Os Tri bu na is, a que se re fe re o §
11, de ve rão ser ins ta la dos no pra zo de 6
(seis) me ses, a con tar da pro mul ga ção des-
ta Emen da Cons ti tu ci o nal, ob ser va do, quan-
to à sua com po si ção, o es ta be le ci do nos in-
ci sos I e II do art. 107 da Cons ti tu i ção Fe de -
ral." (NR)

Art. 2º Esta Emen da Cons ti tu ci o nal en tra em
vi gor na data de sua pro mul ga ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A ma-
té ria cons ta rá da Ordem do Dia opor tu na men te para
o se gun do tur no re gi men tal, obe de ci do o in ters tí cio
re gi men tal.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Sr. Pre-
si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pela or-
dem, con ce do a pa la vra ao Se na dor Arlin do Por to.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Pela or-
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, eu
gos ta ria, ra pi da men te, ape nas fa zer um re gis tro com
re la ção à vo ta ção. Como pri me i ro subs cri tor da ma té -
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ria, agra de ço a to dos os Se na do res que subs cre ve -
ram essa PEC, em es pe ci al aos Se na do res Fran ce li -
no Pe re i ra e José Alen car, am bos do meu Esta do, e
tam bém aos de ma is 26 Se na do res que par ti ci pa ram
ati va men te des se pro ces so. Agra de ço tam bém ao
Pre si den te da Casa pela for ma cé le re que hou ve por
bem di na mi zar a tra mi ta ção. Lou vo o Pre si den te da
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Se-
na dor Ber nar do Ca bral pela ma ne i ra in de pen den te,
fran ca, ob je ti va e de mo crá ti ca como aco lheu o pro-
ces so, o que de mons tra a gran de za do ex-Pre si den te
da OAB e gran de ju ris ta. E cum pri men to, na con di ção
de Pre si den te, o Se na dor Osmar Dias que, por vá ri as
ve zes, es tu dou a ma té ria, pre pa rou re la tó rio e re no -
vou o pa re cer, ob je ti van do aten der às de man das
apre sen ta das na Casa.

Agra de ço a pre sen ça e a gran de con tri bu i ção
que re ce bi do Dr. José Mu ri lo Pro có pio de Car va lho,
que aqui re pre sen ta a OAB de Mi nas Ge ra is, na con-
di ção de Con se lhe i ro Fe de ral da que la Insti tu i ção.

(O Sr. Pre si den te faz soar a cam pa i nha.) ..
Cum pri men to a Se na do ra Ju nia Ma ri se, nos sa

Co le ga, que, em Mi nas Ge ra is, par ti ci pou ati va men te
des se pro ces so. Sa ú do ain da o Dr. Mi guel Arcan jo, o
Dr. Re na to Pra tes e o Dr. Cláu dio José Co e lho Cos ta,
Ju í zes Fe de ra is em Mi nas Ge ra is, aos qua is eu sem-
pre re cor ria, bus can do in for ma ções e sub sí di os a fim
de que pu des se tra zer ao Ple ná rio da dos se gu ros e
pre ci sos.

Agra de ço tam bém ao Dr. Flá vio Dino, Pre si den -
te da Asso ci a ção dos Ju í zes Fe de ra is do Bra sil, ao Dr.
José Hen ri que Gu a racy Re bê lo, Juiz da 5ª Vara Fe de -
ral, ao Dr. Ri car do Cé sar Man da ri no Bar ret to, Juiz Fe-
de ral no Esta do de Ser gi pe, ao Dr. Már cio Flá vio Ma-
fra Leal, Juiz Fe de ral na Ba hia, ao Dr. José Ja i ro Go-
mes, Pro cu ra dor da Re pú bli ca em Mi nas Ge ra is, à Srª
Lú cia Ma ria Ber nar des de Fre i tas, Pre si den te do Sin-
di ca to dos Tra ba lha do res do Ju di ciá rio Fe de ral do
Esta do de Mi nas Ge ra is, bem como às Srªs e Srs. Se-
na do res que en ten de ram a im por tân cia des se pro je to 
e que vo ta ram fa vo ra vel men te. Assim tam bém àque-
les Se na do res que con tri bu í ram apre sen tan do emen-
das, per mi tin do-nos vo tar de modo tão de mo crá ti co e
par ti ci pa ti vo.

Fi nal men te, Sr. Pre si den te, nes sa li nha de agra-
de ci men tos e na con vic ção de que a nos sa ini ci a ti va ti-
nha ape lo da so ci e da de, en fa ti zo que, a par tir de ago ra,
a Jus ti ça tem con di ções de ser ain da mais jus ta.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 2:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 123,
DE 2000-COMPLEMENTAR

(Vo ta ção no mi nal)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei do
Se na do nº 123, de 2000-Com ple men tar, de au to ria
do Se na dor Osmar Dias, que es ta be le ce res tri ções a
al te ra ção de lei de di re tri zes or ça men tá ri as e dá ou-
tras pro vi dên ci as, ten do

Pa re ce res sob nºs 1.297, de 2000 e 94, de 2002,
da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, Re la tor: Se-
na dor José Fo ga ça, 1º pro nun ci a men to (so bre o Pro-
je to): fa vo rá vel; 2º pro nun ci a men to (so bre a Emen da
nº 1, de Ple ná rio): con trá rio.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1.º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 185, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos re gi men ta is, re que i ro a re ti ra da, em

ca rá ter de fi ni ti vo, do Pro je to de Lei nº 123 de 2000, de
mi nha au to ria, que ”Esta be le ce res tri ções a al te ra ção
de lei de di re tri zes or ça men tá ri as e dá ou tras pro vi -
dên ci as".

Sala das Ses sões, 17 de abril de 2002. – Osmar
Dias Se na dor.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo-
ta ção o re que ri men to.

As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i -
ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
O Pro je to de Lei do Se na do n.º 123, de 2000 –

Com ple men tar, vai de fi ni ti va men te ao Arqui vo.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –

Pela or dem, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Com a

pa la vra o Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.

Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
pen so que há um equí vo co o qual pre o cu pa o Se na -
dor Ber nar do Ca bral e a mim. O Se na dor José Jor ge
deve ter vo ta do fa vo ra vel men te e ali cons ta que S. Exª
ne gou seu voto à PEC que aca ba mos de apre ci ar.
Gos ta ria que a Mesa es cla re ces se.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Antes de
pas sar à apre ci a ção do Item 3, a Pre si dên cia pro põe
ao Ple ná rio a in clu são na pa u ta da pre sen te ses são
das Men sa gens nºs 291, de 2001 e 05, de 2002, que
tra tam da in di ca ção do Sr. Jó rio Sal ga do Gama Fi lho
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para, cu mu la ti va men te com o car go de Emba i xa dor
do Bra sil jun to à Re pú bli ca da Áfri ca do Sul, exer cer o
car go de Emba i xa dor do Bra sil jun to ao Re i no do Le-
so to e à Re pú bli ca de Bot su a na, res pec ti va men te.
(Pa u sa.)

Com a con cor dân cia do Ple ná rio, as sim será.
Uma vez que as re fe ri das men sa gens tra tam da in di -
ca ção do mes mo di plo ma ta, a apre ci a ção das mes-
mas será fe i ta em uma úni ca vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 3:

PARECER Nº 211, DE 2002
(Esco lha de au to ri da de)

(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer 
nº 211, de 2002, da Co mis são de Ser vi ços
de Infra-Estru tu ra, so bre a Men sa gem nº 95,
de 2002 (nº 169/2002, na ori gem), Re la tor:
Se na dor Arlin do Por to, pela qual o Pre si -
den te da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção
do Se na do o nome da Se nho ra Dil ma Seli
Pena Pe re i ra, para exer cer o car go de Di re -
to ra da Agên cia Na ci o nal de Águas, na vaga
do Se nhor La u ro Sér gio de Fi gue i re do.

Em dis cus são o pa re cer, em tur no úni co. (Pa u -
sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 3-A:

MENSAGEM Nº 291, DE 2001
(Nº 1.383/2001, na ori gem)

(Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca)
(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do pa re cer da Co-
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal.
Re la tor: Se na dor Ge ral do Melo, pela qual o Pre si den -
te da Re pú bli ca sub me te à apre ci a ção do Se na do a
es co lha do Sr. Jó rio Sal ga do Gama Fi lho, Mi nis tro de
Pri me i ra Clas se do Qu a dro Per ma nen te da Car re i ra
de Di plo ma ta para, cu mu la ti va men te com o car go de
Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca da Áfri ca do
Sul, exer cer o car go de Emba i xa dor de Bra sil jun to ao
Re i no do Le so to. 

Con ce do a pa la vra ao Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor 
Car los Wil son, para le i tu ra do pa re cer.

PARECER Nº 268, DE 2002-CRE

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE. Lê o se-
guin te pa re cer.) – Sr. Pre si den te, a in di ca ção do nome
do Sr. Jó rio Sal ga do Gama Fi lho ob te ve a apro va ção

da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e de De fe sa Na-
ci o nal com 12 vo tos fa vo rá ve is e ne nhum con trá rio;
por tan to pela una ni mi da de dos Mem bros pre sen tes.

S. Exª exer ce rá as fun ções de Emba i xa dor do
Bra sil jun to à Re pú bli ca da Áfri ca do Sul e, cu mu la ti -
va men te, jun to à Re pú bli ca do Le so to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em dis-
cus são o pa re cer. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são. 

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 3-B:

MENSAGEM Nº 5, DE 2002
(Nº 33/2002, na ori gem)

(Esco lha de Che fe de Mis são Di plo má ti ca)
(Vo ta ção se cre ta)

Dis cus são, em tur no úni co, do pa re cer
da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De-
fe sa Na ci o nal. Re la tor Se na dor Ge ral do
Melo, pela qual o Pre si den te da Re pú bli ca
sub me te à de li be ra ção do Se na do a es co lha 
do Sr. Jó rio Sal ga do Gama Fi lho, Mi nis tro
de Pri me i ra Clas se do Qu a dro Per ma nen te
da Car re i ra de Di plo ma ta para, cu mu la ti va -
men te com o car go de Emba i xa dor do Bra sil 
jun to à Re pú bli ca da Áfri ca do Sul, exer cer a
de Emba i xa dor do Bra sil jun to à Re pú bli ca
de Bot su a na.

Con ce do a pa la vra ao Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor 
Car los Wil son, para le i tu ra do pa re cer.

PARECER Nº 269, DE 2002-CRE

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE. Lê o se-
guin te pa re cer.) – Sr. Pre si den te, a in di ca ção do Sr.
Emba i xa dor Jó rio Sal ga do Gama Fi lho para exer cer o
car go de Emba i xa dor jun to à Re pú bli ca de Bot su a na
foi apro va da na Co mis são de Re la ções Exte ri o res por
12 vo tos a fa vor e ne nhum voto con trá rio.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em dis-
cus são o pa re cer. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Pas sa-se à vo ta ção dos Itens 3, 3-A e 3-B, que,
de acor do com o dis pos to no art. 383, in ci so VII, do
Re gi men to Inter no, deve ser fe i ta por es cru tí nio se-
cre to.

Os vo tos e as so bre car tas en con tram-se à dis-
po si ção das Srªs e dos Srs. Se na do res na ca bi ne in-
de vas sá vel. Há duas ur nas cor res pon den tes, em
fren te da mesa, iden ti fi ca das com os no mes dos in di -
ca dos, onde os mes mos de ve rão ser de po si ta das.
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As Srªs e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.
(Pro ce de-se à vo ta ção se cre ta e por so bre car -

tas.)
O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES) – Sr. Pre-

si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Peço a V.

Exª que aguar de o fi nal da vo ta ção, e, de acor do com
os ter mos re gi men ta is, com mu i to pra zer, con ce de rei
a pa la vra pela or dem a V. Exª.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Sr. Pre-
si den te, pela or dem. V. Exª me per mi te fa zer um co-
men tá rio, como Re la tor?

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se for a
res pe i to da vo ta ção, sim; do con trá rio, não.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – É em
re la ção à vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem V.
Exª a pa la vra.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Pela or-
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, sou
Re la tor do item 3, que apre sen ta o nome da Drª Dil ma 
Pena como Di re to ra da Agên cia Na ci o nal de Águas.
Eu gos ta ria de re a fir mar o que cons ta do nos so pa re -
cer, por que na Co mis são de Infra-Estru tu ra ti ve mos a
opor tu ni da de de apre sen tar o cur ri cu lum vi tae da Dr.ª
Dil ma e en fa ti zar a sua com pe tên cia, a sua ca pa ci da -
de, a sua ex pe riên cia, o seu pas sa do. Tra ta-se de
pes soa que de di cou gran de par te da sua vida ao ser-
vi ço pú bli co, quer seja no Mi nis té rio do Pla ne ja men to, 
quer seja em ou tros ór gãos; uma pes soa que co nhe -
ce, de fato, a ne ces si da de de dis cus são da uti li za ção
das águas, so bre a uti li za ção do sis te ma ur ba no e,
por isso, que ro con cla mar o voto fa vo rá vel à de sig na -
ção da Drª Dil ma, en fa ti zan do, den tro do meu pa re -
cer, que nós vi ve mos um mo men to im por tan te, ou
seja, fa zer com que a nos sa água seja pre ser va da,
para que, no fu tu ro, pos sa mos ter, além de quan ti da -
de, qua li da de. Ela tem um pas sa do que nos leva a pe-
dir, re co men dar o voto fa vo rá vel à sua in di ca ção.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor

Arlin do Por to, a ata re gis tra rá as ob ser va ções de V.
Exª, que, a ri gor, não eram ne ces sá ri as, de vez que o
pa re cer já con ti nha a apro va ção da re fe ri da can di da -
ta.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – To dos os
Se na do res já vo ta ram? (Pa u sa)

Vou en cer rar a vo ta ção.
Peço ao Sr.1º Se cre tá rio que pro ce da à apu ra -

ção e con vi do os Se na do res Gil vam Bor ges e Val mir
Ama ral como es cru ti na do res au xi li a res. 

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Vo ta ram
SIM 44 Srs. Se na do res; e NÃO 9. Hou ve 2 abs ten -
ções.

To tal de vo tos: 55.
O nome da Srª Dil ma Seli Sena Pe re i ra foi apro-

va do. 
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre-

si den te da Re pú bli ca.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Vo ta ram

SIM 42 Srs. Se na do res; e NÃO, 9 vo tos. Hou ve 4 abs-
ten ções.

To tal de vo tos: 55.
O nome do Sr. Jó rio Sal ga do Gama Fi lho, Mi nis -

tro de 1ª Clas se do Qu a dro Per ma nen te da Car re i ra
de Di plo ma ta, foi apro va do. 

Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Pre-
si den te da Re pú bli ca.

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES) – Sr. Pre-
si den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª.

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES. Pela or-
dem. Sem re vi são ora dor.) – Sr. Pre si den te, peço a li-
be ra li da de de V. Exª, pois es tou pre ci san do me re ti rar
ra pi da men te da ses são. Meu co men tá rio é so bre o
item nº 5.

Fiz um re que ri men to so li ci tan do o re e xa me, na
Co mis são de Infra-Estru tu ra, de pro je to de mi nha au-
to ria, que tra ta de as sun to ex tre ma men te im por tan te,
a área de sa ne a men to. A co lo ca ção do pro je to na pa-
u ta le vou di ver sas Asso ci a ções do Bra sil in te i ro a en-
vi a rem ao meu ga bi ne te im por tan tes con tri bu i ções. A
meu ver, o pro je to pode ser aper fe i ço a do. 

Por isso so li ci to an te ci pa da men te, se V. Exª per-
mi tir, o apo io das di ver sas Ban ca das e dos Co le gas
para a apro va ção des se re que ri men to de re e xa me.
Peço a com pre en são de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Mesa
aco lhe a po si ção de V. Exª e exa mi na rá no mo men to
de vi do, ou seja, no ins tan te em que es ti ver mos exa-
mi nan do o item 5 da pa u ta.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia pror ro ga a ses são pelo tem po que for ne ces -
sá rio para o pros se gui men to da Ordem do Dia.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Mo re i ra Men des
pela or dem.

O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pela or-
dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, ape-
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nas para que cons te da Ata o meu voto fa vo rá vel ao
Item 1, por que não con se gui che gar a tem po para vo-
tar pelo sis te ma ele trô ni co.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Ata re-
gis tra rá a ma ni fes ta ção de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 4:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÕES

Nº 87, DE 1999

Pri me i ra ses são de dis cus são, em se-
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 87, de 1999, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ro meu Tuma,
que al te ra dis po si ti vo da Cons ti tu i ção Fe de -
ral (§ 8º do art. 144 – cons ti tu i ção de guar-
das mu ni ci pa is), ten do

Pa re ce res da Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Iris Re zen de, sob nºs:

– 80, de 2001, ofe re cen do a re da ção
para o se gun do tur no; e

– 60, de 2002 (em re e xa me, nos ter-
mos dos Re que ri men tos nºs 167 e 168, de
2001), con clu in do que, no âm bi to da que la
Co mis são, a ma té ria não pode so frer mo di fi -
ca ções que en vol vam o mé ri to.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 363 do Re gi men to Inter no,
a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te três ses-
sões de li be ra ti vas or di ná ri as em fase de dis cus são
em se gun do tur no, quan do po de rão ser ofe re ci das
emen das que não en vol vam o mé ri to.

Trans cor re hoje a pri me i ra ses são de dis cus são.
Em dis cus são a pro pos ta, em se gun do tur no.

(Pa u sa.)
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – So li ci to a

pa la vra para dis cu tir, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Ro meu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para dis cu tir.

Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, res sal to a
im por tân cia des se pro je to, que pra ti ca men te teve o
voto unâ ni me en tre to dos os mem bros da Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia. Sua re da ção fi-
nal teve a par ti ci pa ção dos Se na do res Artur da Tá vo -
la e José Edu ar do Du tra, que co la bo ra ram para evi tar
al gu mas dis cus sões que po de ri am in vi a bi li zar o an-
da men to des se pro ces so. 

Ele vol tou em ra zão de pe di dos de re e xa me,
prin ci pal men te com res pe i to à cri a ção da guar da na-
ci o nal. Isso foi uma pro pos ta do en tão Lí der do Go ver -

no na Casa. Pe las in for ma ções e aná li ses fe i tas pe las
as ses so ri as, in clu si ve pela Se cre ta ria da Mesa, não
po de ria mais ser mo di fi ca do o pro je to ori gi nal por ter
sido vo ta do em pri me i ro tur no. A vo ta ção em se gun do 
tur no é de ma té ria já apro va da em pri me i ro tur no.

Te mos um acor do com vá ri os De pu ta dos da Câ-
ma ra que são in te res sa dos no as sun to se gu ran ça. Há
mu i tos pre fe i tos in te res sa dos na apro va ção des sa
ma té ria por que a guar da mu ni ci pal já se en con tra em
fun ci o na men to, já foi im plan ta da e mu i to está sen do
usa do para sua im ple men ta ção, con tu do eles es tão
sem uma es tru tu ra ju rí di ca para po der com por esse
sis te ma de se gu ran ça.

Para qual quer tipo de al te ra ção ou mo di fi ca ção,
a Câ ma ra se dis pôs a fa zer as cor re ções ne ces sá ri as, 
se é que pos sa ha ver al gu ma dú vi da so bre a com po -
si ção des se pro je to, des sa emen da cons ti tu ci o nal.

Faço um ape lo para que ele seja apro va do em
se gun do tur no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Não há
mais ora do res ins cri tos.

A ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma 
ses são de li be ra ti va or di ná ria para o pros se gui men to
da dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 5:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 34, DE 2001

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos
do Re cur so nº 19, de 2001)
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to

de Lei do Se na do nº 34, de 2001, de au to ria 
do Se na dor Pa u lo Har tung, que al te ra a re-
da ção do art. 4º da Lei nº 6.528, de 11 de
maio de 1978, para es ta be le cer cota men sal 
mí ni ma gra tu i ta de água para con su mo re si -
den ci al uni fa mi li ar, ten do

Pa re ce res sob nºs 994 e 995, de 2001,
e 168, de 2002, das Co mis sões 

– de Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na -
dor Osmar Dias, fa vo rá vel;

– de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra, Re la -
to ra: Se na do ra Ma ria do Car mo Alves, fa vo -
rá vel, com as Emen das nºs 1 e 2-CI, que
apre sen ta; e

– de Assun tos Eco nô mi cos (em au diên -
cia, nos ter mos do Re que ri men to nº 607, de
2001), Re la tor: Se na dor Ri car do San tos, fa vo -
rá vel, nos ter mos do tex to fi nal apro va do pela
Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra.

A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da ses são 
de li be ra ti va or di ná ria de 18 de ou tu bro de 2001,
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quan do teve a sua dis cus são adi a da para exa me da
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.

Pas sa-se à dis cus são, em con jun to, do pro je to e
das emen das, em tur no úni co. (Pa u sa.)

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, em exer cí cio, Se na dor Car los Wil-
son.

É lido o se guin te

REQUERIMENTO Nº 186, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 279, in ci so II, do Re gi men to

Inter no, re que i ro adi a men to da dis cus são do Pro je to
de Lei do Se na do nº 34, de 2001, a fim de que a re fe ri -
da pro po si ção seja re e xa mi na da pela Co mis são de
Ser vi ço de Infra-Estru tu ra.

Sala das Ses sões, 17 de abril de 2002. – Pa u lo
Har tung.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Esse re-
que ri men to já foi jus ti fi ca do pelo seu au tor, Se na dor
Pa u lo Har tung.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.) Apro va do.
A Pre si dên cia fará cum prir a de li be ra ção do Ple-

ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 6:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 367, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 367, de 2001 (nº
680/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o tex to do Acor do en tre o Go ver no
da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go-
ver no da Re pú bli ca do Pa na má so bre o
Exer cí cio de Ati vi da des Re mu ne ra das por
Par te dos De pen den tes do Pes so al Di plo -
má ti co, Admi nis tra ti vo e Téc ni co, ce le bra do
em Bra sí lia, em 10 de abril de 2000, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 114, de
2002, da Co mis são de Re la ções Exte ri o res
e De fe sa Na ci o nal, Re la tor ad hoc: Se na dor
Luiz Otá vio.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção. 

É o se guin te o pro je to apro va do:

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 367, DE 2001

(Nº 680/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Acor do en tre o
Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra-
sil e o Go ver no da Re pú bli ca do Pa na má
so bre o Exer cí cio de Ati vi da des Re mu ne -
ra das por Par te dos De pen den tes do Pes-
so al Di plo má ti co, Admi nis tra ti vo e Téc ni -
co, ce le bra do em Bra sí lia, 10 de abril de
2000.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to do Acor do en tre o

Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver -
no da Re pú bli ca do Pa na má so bre o Exer cí cio de Ati-
vi da des Re mu ne ra das por Par te dos De pen den tes do
Pes so al Di plo má ti co, Admi nis tra ti vo e Téc ni co, ce le -
bra do em Bra sí lia, 10 de abril de 2000.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam re-
sul tar em re vi são do re fe ri do Acor do, bem como qua-
is quer ajus tes com ple men ta res que, nos ter mos do
in ci so I do art. 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re tem
en car gos ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio
na ci o nal.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu blí ca çâo.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 7:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 368, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 368, de 2001 (nº
681/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o tex to do Pro to co lo de Emen da ao
Con vê nio de Inter câm bio Cul tu ral en tre o
Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
e o Go ver no da Re pú bli ca da Cos ta Rica,
ce le bra do em São José, em 4 de abril de
2000, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 98, de 2002,
da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe -
sa Na ci o nal, Re la tor: Se na dor José Sar ney.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
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Em vo ta ção o pro je to.
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:
(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 368, DE 2001
(Nº 681/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Pro to co lo de Emen-
da ao Con vê nio de Inter câm bio Cul tu ral en-
tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do
Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca da Cos ta
Rica ce le bra do em São José, em 4 de abril
de 2000.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to do Pro to co lo de

Emen da ao Con vê nio de Inter câm bio Cul tu ral en tre o
Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver -
no da Re pú bli ca da Cos ta Rica, ce le bra do em São
José, em 4 de abril de 2000.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que im pli quem re-
vi são do re fe ri do Pro to co lo, bem como qua is quer ajus-
tes com ple men ta res que, nos ter mos do in ci so I do art.
49 da Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re tem en car gos ou
com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 8:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 11, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 11, de 2002 (nº
1.522/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga con ces são à
Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Rio Pre to
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de
sons e ima gens na ci da de de Unaí, Esta do
de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 225, de 2002,
da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor
Arlin do Por to, com abs ten ções dos Se na do -
res Edu ar do Su plicy e Ge ral do Cân di do.

Dis cus são do pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Sr. Pre-

si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

(*) A ín te gra do tex to do Pro to co lo en con tra-se pu bli ca da no DSF,
de 24-10-2001.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao no bre Se na dor Arlin do Por to.

O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Para dis-
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, re gis tro, como Re la tor des te pro je to,
que, na Co mis são de Edu ca ção, teve vo ta ção unâ ni -
me das Srªs e dos Srs. Se na do res. Eu gos ta ria de en-
fa ti zar, so bre tu do, a im por tân cia da Fun da ção Edu ca -
ti va e Cul tu ral Rio Pre to, com sede na ci da de de Unaí.
É uma te le vi são co mu ni tá ria que re ce be rá, a par tir da
apro va ção des ta Casa, au to no mia de sair da con di -
ção de re pe ti do ra para ge ra do ra, ins ta la da na re gião
no ro es te do meu Esta do, Unaí é uma ci da de pólo-re-
gi o nal, im por tan te no seu de sen vol vi men to eco nô mi -
co e so ci al. O Mu ni cí pio é um gran de pro du tor de
grãos, re gi o na li za vá ri os Mu ni cí pi os e re ce be uma in-
fluên cia di re ta de Bra sí lia, pois faz par te da Re gião do
Entor no.

Cum pri men to o povo de Unaí, es pe ci al men te o
seu Pre fe i to, Sr. José Braz, que pro cu ra har mo ni zar
as ações no Mu ni cí pio. Cum pri men to tam bém o Pre-
si den te da Fun da ção, Sr. La fa i e te Pe re i ra Le i tão, que
pro cu ra de sem pe nhar um tra ba lho de co mu ni ca ção e
V. Exª sabe como é im por tan te a co mu ni ca ção no de-
sen vol vi men to de uma co mu ni da de, de um povo e de
um mu ni cí pio.

O meu pa re cer foi fa vo rá vel na Co mis são de
Edu ca ção e, nes te mo men to, que ro ren der a mi nha
ho me na gem à TV Rio Pre to e ao povo de Unaí.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Encer ra -

da a dis cus são. 
Em vo ta ção o pro je to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que es te jam de

acor do que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 11, DE 2002

(Nº 1.522/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Rio
Pre to para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são de sons e ima gens na ci da de de
Unaí, Esta do de Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De-

cre to s/nº de 6 de se tem bro de 2001, que ou tor ga
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con ces são à Fun da ção Edu ca ti va e Cul tu ral Rio Pre to 
para exe cu tar, por quin ze anos, sem di re i to de ex clu -
si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens,
com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de
Unaí, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 9:

REQUERIMENTO Nº 49, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 49, de 2002, do Se na dor Bel lo Par-
ga, so li ci tan do, nos ter mos re gi men ta is, que
so bre o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 74, de
2001, além da Co mis são cons tan te do des pa -
cho ini ci al de dis tri bu i ção, seja ou vi da, tam-
bém, a de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –

Sr. Pre si den te, to dos es tão vo tan do con tra.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Mesa

pede des cul pas ao Ple ná rio, re con si de ra sua po si ção
e re pe te a vo ta ção.

As Srªs e os Srs. Se na do res que apro vam o re-
que ri men to que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do, em ra zão da vo ta ção ma jo ri tá ria do
Lí der do PFL, Se na dor Ro meu Tuma.

A Pre si dên cia re gis tra os vo tos con trá ri os das
Srªs Se na do ras He lo í sa He le na, Ma ri na Sil va e Emi lia 
Fer nan des e dos Srs. Se na do res Tião Vi a na, Ge ral do
Cân di do e Edu ar do Su plicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, pe di mos ve ri fi ca ção de vo ta ção.

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Sr.
Pre si den te, como Vice-Lí der do PMDB, de mons tro o
meu apo io ao PFL.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Tudo bem, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A apro-
va ção ocor reu na for ma re gi men tal, com base no voto
das Li de ran ças ma jo ri tá ri as.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Está cer to, Sr. Pre si den te. Como ain da há uma im por -
tan te apre ci a ção re la ti va ao Esta do do Rio Gran de do
Sul, não so li ci ta re mos ve ri fi ca ção de vo ta ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Apro va -
do o re que ri men to, o Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 74,

de 2001, vai à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci-
da da nia, re tor nan do, pos te ri or men te, à Co mis são de
Assun tos So ci a is.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Esgo ta -
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

Pas sa-se ago ra à apre ci a ção do Re que ri men to
nº 174, de 2002, de ur gên cia, lido no Expe di en te, para
o Pro je to de Re so lu ção do Se na do nº 10, de 2002.

Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
Re gi men tal men te, a ma té ria de ve ria cons tar da

Ordem do Dia da pró xi ma ter ça-fe i ra. Entre tan to, con-
sul to os Lí de res Ro me ro Jucá, Ro meu Tuma, Re nan
Ca lhe i ros e Edu ar do Su plicy se a ma té ria po de rá
cons tar da ses são de ama nhã.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT  SP) –
Esta mos de acor do, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Ro meu Tuma, V. Ex.ª está de acor do?

O SR. ROMEU TUMA (PFL  SP) – Sim, Sr. Pre-
si den te.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT  RS) –
Sr. Pre si den te, pela or dem.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pela or-
dem, con ce do a pa la vra à Se na do ra Emi lia Fer nan -
des.

A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT  RS.
Pela or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den -
te, de se jo ape nas agra de cer aos Lí de res que ma ni -
fes ta ram sua con cor dân cia por es cri to. Duas das Li-
de ran ças ain da se en con tram aqui. O Se na dor Ro me -
ro Jucá pode con fir mar a im por tân cia da re du ção do
tem po de in ters tí cio, sen do pos sí vel vo tar mos e dis-
cu tir mos esta ma té ria de in te res se do Rio Gran de do
Sul na ses são de ama nhã.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.

Como Lí der, sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, sou o Re la tor des ta ma té ria na
Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos e que ro re gis trar
a im por tân cia de sua rá pi da vo ta ção, em ra zão da ne-
ces si da de de pra zos para que o Go ver no do Rio
Gran de do Sul pos sa ne go ci ar a ro la gem de sua dí vi -
da.

Por con ta dis so, ti ve mos um en ten di men to com
to das as Li de ran ças, que con cor da ram em que brar o
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in ters tí cio. Te mos, en tão, con di ção de vo tar esta ma-
té ria tão im por tan te na Ordem do Dia da ses são de
ama nhã.

Por tan to, pela Li de ran ça do Go ver no, es tou de
acor do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A ma té -
ria cons ta rá da Ordem do Dia de ama nhã.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca às Srªs e aos Srs. Se na do res que a
ses são do Se na do Fe de ral no pró xi mo, dia 26 de
abril, sex ta-fe i ra, será de li be ra ti va or di ná ria.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, que pas so a ler.

É lido o se guin te:

Ofí cio nº 27/02-GLPDT

Bra sí lia, 15 de abril de 2002

Se nhor Pre si den te,
Te mos a hon ra de nos di ri gir à V. Exª para co mu -

ni car o des li ga men to a par tir des ta data, da Ban ca da
do Par ti do De mo crá ti co Tra ba lhis ta – PDT do Blo co
Par la men tar de Opo si ção nes ta Casa.

A Li de ran ça do Par ti do con ti nu a rá a ser exer ci -
da pelo Se na dor Se bas tião Ro cha e terá como lº
Vice-Lí der o Se na dor Alva ro Dias.

Aten ci o sa man te, – Se bas tião Ro cha – Alva ro
Dias – La u ro Cam pos – Jef fer son Pe res – Osmar
Dias.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O ex-
pe di en te lido vai à pu bli ca ção.

Os Srs. Se na do res Ma u ro Mi ran da, Lú cio Alcân-
ta ra, Ade mir Andra de, Ro me ro Jucá, João Alber to
Sou za e Car los Be zer ra en vi a ram dis cur sos à Mesa
para se rem pu bli ca dos, na for ma do dis pos to no art.
203 do Re gi men to Inter no.

S. Exªs. se rão aten di dos.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o dé fi cit ha bi ta ci o -
nal do País e a fal ta de po lí ti cas pú bli cas ca pa zes de
pro mo ver opor tu ni da des so ci o e co nô mi cas para a
vas ta po pu la ção de bra si le i ras de ba i xa ren da são
dois dos ma i o res de sa fi os à es pe ra dos go ver nan tes
e le gis la do res que o voto po pu lar con sa gra rá nas ele i -
ções des te ano.

Se gun do a pes qui sa ”Dé fi cit ha bi ta ci o nal no
Bra sil 2000“ da Fun da ção João Pi nhe i ro, em con vê -
nio com a Se cre ta ria Espe ci al de De sen vol vi men to
Urba no da Pre si dên cia da Re pú bli ca, o Ban co Inte ra -
me ri ca no de De sen vol vi men to e o Pro gra ma das Na-
ções Uni das para o de sen vol vi men to, pu bli ca da em

de zem bro úl ti mo, essa de fa sa gem já cor res pon de a
6,54 mi lhões de uni da des e man tém na hu mi lhan te e
pre cá ria si tu a ção de sem-teto nada me nos que 39,4
mi lhões de pes so as que não re ce bem até um sa lá rio
mí ni mo. Nada me nos que 83% do dé fi cit ur ba no se
tra du zem em 4,4 mi lhões de fa mí li as com ren da men-
sal in fe ri or a três mí ni mos. O go ver no fe de ral es ta be -
le ce rá como uma de suas me tas a cons tru ção de dois
mi lhões de mo ra di as até 2002, a ma i or par te das qua-
is des ti na da a fa mí li as de ba i xa ren da. Em fe ve re i ro
do ano pas sa do, po rém, o en tão pre si den te da Ca i xa
Eco nô mi ca Fe de ral, Emí lio Ca raz zai, tes te mu nhou o
fra cas so des sa in ten ção, num ar ti go para o jor nal Fo-
lha de S.Pa u lo. Se gun do aque le exe cu ti vo, o País
tem ge ra do, a cada ano, a ne ces si da de adi ci o nal de
900 mil no vas mo ra di as para as fa mí li as que se for-
mam. E con clu iu: ”pre ci sa mos pro du zir 1,3 mi lhão de
no vas ha bi ta ções por ano para eli mi nar o dé fi cit no
pe río do de um de cê nio“.

As mu lhe res são par ti cu lar men te pre ju di ca das
por esta si tu a ção. Elas já su pe ram a po pu la ção mas-
cu li na em pra ti ca men te 3 mi lhões, se gun do os da dos
do IBGE. Um nú me ro cada vez mais ex pres si vo de
mu lhe res de ba i xa ren da res pon de so li ta ri a men te
pela guar da dos fi lhos e ma nu ten ção da fa mí lia. Mes-
mo as sim, con ti nu am re ce ben do sa lá ri os qua se sem-
pre in fe ri o res aos dos ho mens, ain da que ocu pem po-
si ções se me lhan tes. Com a de si gual da de de opor tu -
ni da des; com o aces so ao tra ba lho li mi ta do, mu i tas
ve zes, ao mer ca do in for mal de mão-de-obra, onde os
ren di men tos são me no res; obri ga da a ar car so zi nha
com as des pe sas do més ti cas, a mu lher de ba i xa ren-
da en fren ta obs tá cu los in trans po ní ve is para a com pra 
da casa pró pria.

Te nho co nhe ci men to de pri me i ra mão des sa an-
gus ti an te re a li da de nas mi nhas an dan ças pe las áre-
as ur ba nas e ru ra is do es ta do de Go iás. Mais re cen te -
men te, ao re la tar o pro je to de lei que re gu la men tou o
Esta tu to da Ci da de, tra vei con ta to com a di men são
na ci o nal des se dra ma da mu lher tra ba lha do ra. Foi por
isso que to mei a ini ci a ti va de apre sen tar o PLS nº 16
de 2001, já co nhe ci do como Mo ra dia-Mu lher. A pro-
pos ta con sis te em dar pri o ri da de à mu lher nos pro gra -
mas de pro du ção e dis tri bu i ção de mo ra dia pro mo vi -
dos pelo po der pú bli co, com re cur sos da União para
as po pu la ções de ren da mais ba i xa, os qua is não exi-
jam con tra par ti da fi nan ce i ra dos be ne fi ciá ri os.

Ou tra exi gên cia é a de que es ses pro gra mas go-
ver na men ta is des ti nem às mu lhe res me ta de das uni-
da des a se rem dis tri bu í das.

O pro je to foi apro va do na Co mis são de Cons ti -
tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia des ta Casa, com o pre ci o -
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so apo io da re la to ra, a no bre se na do ra Ma ria do Car-
mo Alves, do PFL de Ser gi pe. Como ele tem ca rá ter
ter mi na ti vo, se gui rá tra mi tan do na Câ ma ra dos De pu -
ta dos, em suas res pec ti vas co mis sões, sem que seja
ne ces sá ria vo ta ção em ple ná rio.

Espe ro de co ra ção que, em to das as eta pas que
ain da fal tam, os ilus tres le gis la do res se jam to ca dos
pelo sen ti do de ur gên cia em res ga tar de uma vez por
to das a dí vi da ha bi ta ci o nal do Bra sil com as mu lhe res 
mais hu mil des e sa cri fi ca das da nos sa so ci e da de.

Mu i to obri ga do!
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE)

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no co me ço
des te mês, mais exa ta men te no dia 3, tive a opor tu ni -
da de de co or de nar, na Co mis são de Assun tos Eco nô -
mi cos, que pre si do, uma re u nião de gran de sig ni fi ca -
do para o pa no ra ma da cul tu ra au di o vi su al bra si le i ra. 

Nes se en con tro, tive a com pa nhia dos ilus tres
co le gas Sa tur ni no Bra ga, Fre i tas Neto, Wil son San tos 
e Fran ce li no Pe re i ra, que, como é do co nhe ci men to
de to dos, foi o Re la tor da Sub co mis são do Ci ne ma
Bra si le i ro e que, na que la con di ção, foi am pla men te
re cep ti vo às ques tões apre sen ta das por quan tos se
de di cam a essa ati vi da de em nos so País.

Jun tos, Sr. Pre si den te, re ce be mos re pre sen tan -
tes do Fó rum dos Fes ti va is de Ci ne ma, com o pro pó -
si to co mum de en vol ver o Po der Le gis la ti vo, es fe ras
go ver na men ta is e ou tros se to res da so ci e da de, vi-
san do ao for ta le ci men to das ações au di o vi su a is em
todo o ter ri tó rio na ci o nal. O Fó rum dos Fes ti va is foi re-
pre sen ta do por seu pre si den te, Antô nio Leal; Wil ma
Lus to sa, do Fes trio; Cláu dia Du tra, do Fes ti val de Ci-
ne ma Bra si le i ro de Mi a mi; Yara Britz, do Fes ti val de
Ci ne ma de Bú zi os; Zila Car va lho sa, da Mos tra Inter-
na ci o nal de Cur ta-Me tra gem de São Pa u lo; e Qu in ti -
no Fa ri as, da Mos tra de Ci ne ma de Ti ra den tes, e Wol-
ney Oli ve i ra, do Ci ne Ce a rá. 

Já faz al gum tem po, Srªs e Srs. Se na do res, o
Fó rum dos Fes ti va is vem re i vin di can do ma i or aten ção 
na po lí ti ca ofi ci al de pro mo ção da cul tu ra au di o vi su al.
Eles ale gam, e não sem ra zão, que o ci ne ma bra si le i -
ro tem sido con tem pla do em di ver sas ações de âm bi -
to po lí ti co e go ver na men tal. No en tan to, pon de ram
que o Fó rum dos Fes ti va is, cu jos ob je ti vos se en tre la -
çam com os de ou tros seg men tos do ci ne ma bra si le i -
ro tem fi ca do à mar gem des sas po lí ti cas. 

Para quem não co nhe ce, o Fó rum dos Fes ti va is
é a en ti da de que re ú ne os prin ci pa is even tos au di o vi -
su a is bra si le i ros, ga ran tin do to dos os anos a exi bi ção
de fil mes bra si le i ros de cur ta, mé dia e lon ga me tra -

gens, além de ví de os, do cu men tá ri os e ou tras pro du -
ções, para mais de um mi lhão de es pec ta do res. 

O mais im por tan te nis so tudo, é que o Fó rum
atin ge ca ma das so ci a is fre qüen te men te ex clu í das do
aces so ao en tre te ni men to e à cul tu ra, re pre sen tan do,
por tan to, para mu i tos bra si le i ros, o seu pri me i ro con-
ta to com o ci ne ma na ci o nal. Essa re a li da de é sa li en -
ta da pe los in te gran tes do Fó rum, que des ta cam: ”O
re cen te cres ci men to da pro du ção ci ne ma to grá fi ca
bra si le i ra exi ge o sur gi men to de no vos es pa ços para
a exi bi ção. As sa las tra di ci o na is não têm ab sor vi do
de vi da men te a pro du ção na ci o nal, cri an do um nú me -
ro cada vez ma i or de ‘sem-te las’. É a ex clu são au di o -
vi su al tan to para re a li za do res quan to para o pú bli co“.

A en ti da de lem bra que exis tem nu me ro sos fil-
mes de lon ga me tra gem e mais de 100 obras de cur ta
e mé dia du ra ção, pro du zi das to dos os anos, que não
são apre sen ta dos ao pú bli co, a não ser nos fes ti va is. 

De ou tro lado, a con cen tra ção das sa las de ci-
ne ma nos gran des cen tros ur ba nos, no ta da men te
nos shop ping cen ters, mo ti va da pela bus ca de ma i or
ren ta bi li da de, pri va a po pu la ção pe ri fé ri ca das me tró -
po les e es pe ci al men te os mo ra do res dos mu ni cí pi os
de pe que no por te des se ins tru men to de en tre te ni -
men to e cul tu ra.

”O cir cu i to dos fes ti va is tem atu a do nes se ce ná -
rio des fa vo rá vel, ofe re cen do tela para quem não a
tem“, ale gam os in te gran tes do Fó rum. ”É nos fes ti va -
is que fil mes na ci o na is de lon ga me tra gem ain da não
lan ça dos co mer ci al men te são exi bi dos, sen do mu i tos
de les pre mi a dos e ova ci o na dos por mi lha res de bra si -
le i ros. Tam bém nes ses even tos as obras ci ne ma to -
grá fi cas de cur ta me tra gem en con tram seu prin ci pal
pólo de exi bi ção“ – acres cen tam. 

Não po de ria de i xar de ci tar, Sr. Pre si den te, a im-
por tân cia do Fó rum dos Fes ti va is para a am pli a ção
do es pa ço dos fil mes bra si le i ros no mer ca do in ter na -
ci o nal. Dos 70 even tos au di o vi su a is in te gran tes do
Fó rum, três pro mo vem o ci ne ma bra si le i ro nos Esta-
dos Uni dos e na Eu ro pa – o 4º Fes ti val de Ci ne ma
Bra si le i ro de Pa ris; o 6º Bra zi li an Film Fes ti val of Mi a -
mi, exi bi do em Mi a mi, Los Ange les e Nova Ior que; e o
Bra sil Plu ral V, exi bi do em Mu ni que e Frank furt.

É for ço so ob ser var, Srªs e Srs. Se na do res, que
o ci ne ma bra si le i ro, ten do já vi vi do dias me lho res,
está ago ra na ex pec ta ti va de que o Con se lho Su pe ri -
or do Ci ne ma, a Agên cia Na ci o nal do Ci ne ma (Anci-
ne) e o Pro gra ma de Apo io ao De sen vol vi men to do
Ci ne ma Na ci o nal (Pro de ci ne), cri a dos pela MP 2228,
dêem bons re sul ta dos. 
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Na ver da de, o Fó rum dos Fes ti va is, ao re i vin di -
car ma i or aten ção quer sen si bi li zar os go ver nan tes, a
clas se po lí ti ca – que, a jul gar pe los co le gas que par ti -
ci pa ram da ci ta da re u nião tem-se mos tra do re cep ti va
– e ou tros se to res da so ci e da de para a efi cá cia dos
fes ti va is na pro mo ção e no for ta le ci men to da nos sa
pro du ção au di o vi su al.

Assim, ao cha mar a aten ção das au to ri da des da
área de cul tu ra e dos no bres Co le gas para o ple i to do
Fó rum de Fes ti va is, que ro pa ra be ni zar os ci ne as tas,
pro du to res e ou tros pro fis si o na is ali re pre sen ta dos;
que ro, igual men te, ma ni fes tar nos so apo io e re a fir -
mar nos sa con vic ção de que os even tos au di o vi su a is
te rão re co nhe ci do, cada vez mais, seu pa pel na de-
mo cra ti za ção des sa no bre arte, des se en can ta dor
en tre te ni men to e des se im por tan te ins tru men to de di-
fu são da cul tu ra, que é o ci ne ma.

Mu i to obri ga do!
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.

Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po a tri bu na
des ta Casa re que ren do a aten ção dos no bres Co le -
gas para o re gis tro que vou fa zer acer ca de gra ve fato
que está ocor ren do no Nor te do País, par ti cu lar men te 
no meu Esta do, o Pará. É um caso de sa ú de pú bli ca,
Sr. Pre si den te! Não se tra ta da den gue, como po de ri -
am logo pen sar! Embo ra tam bém pre sen te na re gião,
o mal que mais as so la a po pu la ção po bre de meu
Esta do é a ma lá ria. Sim, a ma lá ria! Essa do en ça, a
mais an ti ga da Ama zô nia, está aí, em ple no sé cu lo
XXI, a se es pa lhar, não só no cam po e nas re giões in-
te ri o ra nas mais po bres, mas tam bém na pe ri fe ria de
Be lém, a ca pi tal pa ra en se, e em Ana nin de ua, um dos
ma i o res Mu ni cí pi os da re gião me tro po li ta na de Be-
lém.

Os ca sos de in ci dên cia da do en ça são re al men -
te pre o cu pan tes. Ve ja mos al guns nú me ros, Sr. Pre si -
den te. Em ja ne i ro, a ma lá ria atin giu 630 mo ra do res de
Be lém e Ana nin de ua. Em fe ve re i ro, 178 ca sos fo ram
no ti fi ca dos. A si tu a ção da ma lá ria é mais gra ve que a
da den gue. Em ja ne i ro, hou ve 98 ca sos de den gue,
en quan to de ma lá ria, já dis se mos, fo ram 630.

Para a Se cre ta ria Exe cu ti va de Sa ú de do Esta-
do do Pará, a ocor rên cia das duas do en ças não che-
ga a sur pre en der, pois é pre vi sí vel que pi cos de ma lá -
ria acon te çam na épo ca das chu vas. Ocor re que a
Re gião Nor te con cen tra 98% dos ca sos de ma lá ria do
País. Be lém e Ana nin de ua, por se rem as ci da des que
mais atra em re ti ran tes do Ma ra nhão, do sul e do su-
des te do Pará – re du tos his tó ri cos da ma lá ria –, con-
cen tram a ma i o ria dos do en tes da Ama zô nia.

Mas, en tão, se a in ci dên cia de ca sos em épo ca
pre vi a men te co nhe ci da cons ti tui um dado a pri o ri,
cabe per gun tar: por que as au to ri da des res pon sá ve is
não agem pre vi a men te? Por que de i xam acon te cer
para de po is cor rer atrás do pre ju í zo? O pro ble ma da
ma lá ria, Sr. Pre si den te, é pa re ci do com o da den gue.
Pri me i ro, de i xa mos acon te cer. De po is, va mos cu i dar.

Ora, não há o mí ni mo de co e rên cia pre ven ti va
nes se com por ta men to. Qu al quer pes soa le i ga em sa-
ú de pú bli ca sabe que a pre ven ção é o me lhor re mé -
dio. Já te mos com pe tên cia ins ta la da o su fi ci en te para
en ten der mos o ci clo da do en ça, quem é seu agen te
trans mis sor, como se evi ta a pro li fe ra ção do mos qui to 
etc. Então, é ar re ga çar as man gas e atu ar na pre ven -
ção!

No iní cio do sé cu lo XX, a ma lá ria ocor ria pra ti -
ca men te em todo o ter ri tó rio bra si le i ro. Na dé ca da de
40, es ti ma-se que 8 mi lhões de pes so as por ano eram
vi ti ma das pela do en ça. Me di das de con tro le fi ze ram
com que o nú me ro fos se re du zi do, che gan do a 50 mil
em 1970. Ve jam bem, es ti ve mos per to de con tro lar a
en de mi ci da de da ma lá ria nes se ano. De po is dis so, a
des co ber ta de ouro e pro je tos de de sen vol vi men to
oca si o na ram a ocu pa ção de sor de na da da Re gião
Ama zô ni ca, le van do a con ta mi na ção a su bir pro gres -
si va men te. Em 1999, os ca sos re gis tra dos de ma lá ria
já ha vi am su bi do para mais de 630 mil, qua se to dos
na Ama zô nia.

O que mais nos ca u sa in dig na ção, Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, é que as do en ças ti das
como de po bre vão gras san do em nos so País, sem
que ve ja mos ações efe ti vas a lhes blo que ar o ca mi -
nho. Ora, a ma lá ria – as sim como a den gue e a fe bre
ama re la – exi ge me di das pro fi lá ti cas, e não é ne nhum 
ab sur do co lo cá-las em prá ti ca.

O que é ab sur do é de i xar mos pais de fa mí lia,
mães que fa zem um ser vi ço aqui ou tro ali para ga nhar 
um di nhe i ri nho a mais, jo vens que são o ar ri mo da
casa, cri an ças ain da in de fe sas, to dos à mer cê de
uma do en ça que po de ria ter sido evi ta da. O tra ba lha -
dor que cai de cama de i xa de ga nhar o sus ten to da fa-
mí lia! Como vai en trar o ali men to em casa, en quan to
ele es ti ver do en te?

O que nos pre o cu pa não é ape nas o ele va do nú-
me ro de ado e ci men tos, mas o pa pel que a en de mia
re pre sen ta como en tra ve ao de sen vol vi men to da re-
gião. Se já é di fí cil para uma re gião que fi cou para trás
cres cer e se ni ve lar às de ma is, ima gi nem es tan do ela
en fra que ci da e des gas ta da por dé ca das de en de mia!

Para ter mi nar, Sr. Pre si den te, que ro lem brar as
pa la vras de nos so gran de sa ni ta ris ta Oswal do Cruz,
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em re la tó rio so bre as con di ções mé di co-sa ni tá ri as do
vale do Ama zo nas, re di gi do em 1912. Ve jam bem, há
90 anos atrás! E pa re ce que nada mu dou de lá para
cá.

Os ele men tos epi de mi o ló gi cos, po rém, 
são sem pre os mes mos e na Ama zô nia,
como em toda par te, acham-se ao al can ce
de me di das mu i to ca pa zes de ate nuá-los. O
que aí exis te, oca si o nan do imen sa he ca tom -
be e mal si nan do as con di ções na tu ra is de
toda a Ama zô nia, é a mais ab so lu ta au sên -
cia de as sis tên cia mé di ca e me di ca men to -
sa, é o des co nhe ci men to com ple to das me-
di das de pro fi la xia in di vi du al con tra a ma lá -
ria, é o aban do no do pro le tá rio a um es ta do
mór bi do per fe i ta men te ate nuá vel ou a fa ta li -
da de da mor te por uma mo lés tia per fe i ta -
men te cu rá vel. O que, en fim, cons ti tui no
vale do Ama zo nas a ma i or fa ta li da de é esse
des pre zo pela vida hu ma na da par te dos
po de res pú bli cos e dos pos su i do res de se-
rin ga is, não exis tin do lá, onde a ri que za, tra-
zi da pe los re sul ta dos de uma in dús tria ex-
tra ti vis ta, só de pen de do tra ba lho hu ma no, a
no ção exa ta do va lor de uma exis tên cia!

É isso que te nho a di zer hoje a V. Exªs.
Mu i to obri ga do.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR) –

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, é fato co nhe ci -
do que, en tre as pou cas co i sas in con tro ver sas, está a
agra de ci da ad mi ra ção que to dos nós de vo ta mos aos
que exer cem a no bre e pe ri go sa fun ção de bom be i ro
mi li tar.

Por isso mes mo, sem pre é opor tu na a re no va -
ção da nos sa ho me na gem, o sin ce ro es tí mu lo a que
pros si gam pres tan do tan tos e tão re le van tes ser vi ços
ao País.

Os re gis tros his tó ri cos per ti nen tes à co mu ni da -
de luso-bra si le i ra con sig nam que, des de lon ga data,
exis ti am ser vi ços es ta du a is e mu ni ci pa is de com ba te
a in cên di os.

Eram cor po ra ções de vo lun tá ri os, re cru ta dos
em di fe ren tes clas ses so ci a is, que se de di ca vam,
ape sar dos ris cos, à pres ta ção de tra ba lho que lhes
exi gia pro vas re no va das de amor ao pró xi mo e de va-
len tia.

Admi te-se como a mais an ti ga des sas cor po ra -
ções, por quan to ins ti tu í da em 1870, a ”Vo lun tá ri os do
Por to“, um gru po de bom be i ros se me lhan te ao en tão
exis ten te na Ale ma nha. 

Cin co anos mais tar de, fun da va-se a Asso ci a -
ção Hu ma ni tá ria dos Bom be i ros Vo lun tá ri os do Por to, 
pos te ri or men te agra ci a da com o tí tu lo de re a le za, por
for ça de al va rá ré gio.

Lis boa era uma das ci da des onde ocor ri am in-
cên di os de gran des pro por ções, re que ren do pro vi -
dên ci as para a or ga ni za ção de um ser vi ço ofi ci al de
so cor ro. 

Só mu i to mais tar de or ga ni za ram-se de vi da -
men te es ses ser vi ços e edi fi ca ram-se es ta ções ou ar-
ma zéns para a guar da de apa re lhos ou fer ra men tas,
que se ri am o mo de lo ini ci al dos quar téis de bom be i -
ros dos dias cor ren tes.

Tais eta pas das pri me i ras ex pe riên ci as, e tan tas 
ou tras, in for ma ram a de ci são da co roa por tu gue sa de
cri ar se me lhan tes ser vi ços em ter ras bra si le i ras.

Na atu a li da de, os Cor pos de Bom be i ros Mi li ta -
res exer cem pa pel de fun da men tal im por tân cia tam-
bém na área de pre ven ção. Sob esse as pec to, cum-
pre-nos uma bre ve re fe rên cia ao gran de in cên dio flo-
res tal ocor ri do em Ro ra i ma, no ano de 1998, que le-
vou o Go ver no Fe de ral a es ta be le cer me ca nis mos de
se gu ran ça e con tro le, e de ca pa ci tar pes so al para a
re a ção ime di a ta em si tu a ções de emer gên cia.

Para tan to, cri ou-se o Pro gra ma de Pre ven ção e
Con tro le de Qu e i ma das e Incên di os Flo res ta is na
Ama zô nia Le gal – PROARCO, com pre en den do 188
mu ni cí pi os.

Com área em for ma de um gran de arco, com 3
mil qui lô me tros de ex ten são e 600 qui lô me tros de lar-
gu ra, o es pa ço ter ri to ri al as sim de li mi ta do fi cou co-
nhe ci do como o ”Arco do Des flo res ta men to“.

No ano se guin te, cri ou-se a For ça Ta re fa para
Com ba te a Incên di os Flo res ta is na Ama zô nia Le gal e
o Nú cleo Estra té gi co, com prer ro ga ti va ins ti tu ci o nal
para mo bi li zá-la no aten di men to de emer gên ci as em
todo o ter ri tó rio na ci o nal, ca ben do à Se cre ta ria de
De fe sa Ci vil o aci o na men to da men ci o na da for ça.

Os re cur sos fi nan ce i ros do Pro ar co, com a in ter -
ve niên cia do Insti tu to Bra si le i ro do Meio Ambi en te e
dos Re cur sos Na tu ra is Re no vá ve is – IBAMA, são re-
pas sa dos pelo Ban co Mun di al, por meio do Pro gra ma 
Na ci o nal do Meio Ambi en te, e pelo Gru po dos 7.

Da to ta li da de des ses re cur sos, par te é trans fe ri -
da para o Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, a fim de
per mi tir o for ta le ci men to das ações do Sis te ma Na ci -
o nal de De fe sa Ci vil – SINDEC. Qu o tas dos re cur sos
são tam bém re pas sa das à for ça-ta re fa do Cor po de
Bom be i ros Mi li ta res do Dis tri to Fe de ral, ao Mi nis té rio
da De fe sa, ao Exér ci to e à Ae ro náu ti ca, para os ser vi -
ços de com ba te a in cên di os.
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Con clu í mos, Sr. Pre si den te, es tas bre ves con si -
de ra ções, lem bran do que, no res ga te de um sem-nú-
me ro de ví ti mas dos gran des in cên di os da ca pi tal pa u -
lis ta, as sim como na tra gé dia das tor res gê me as da ci-
da de de Nova Ior que, re pe ti ram-se as de mons tra ções
de co ra gem e de di ca ção pró pri as de toda a clas se.

Os Cor pos de Bom be i ros Mi li ta res do Bra sil,
como os seus con gê ne res, são ins ti tu i ções dig nas,
sob to dos os tí tu los, do ma i or apre ço e in fin dá vel res-
pe i to.

Era o que tí nha mos a di zer.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA)

– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, traz-me a
esta tri bu na a ne ces si da de de for mu lar meu pro tes to
con tra o que vem ocor ren do com dois pro je tos de ir ri -
ga ção no Esta do do Ma ra nhão. Tra ta-se dos pro je tos
São Ber nar do e Ba i xa da Oci den tal Ma ra nhen se, co-
lo ca dos, res pec ti va men te, nos Mu ni cí pi os de Ma ga -
lhães de Alme i da e Ara i o ses e Pal me i rân dia, Peri-Mi-
rim e Pi nhe i ro.

Lan ça dos em 1987, pelo en tão Mi nis té rio da Irri-
ga ção, ti nham o ob je ti vo de be ne fi ci ar com ir ri ga ção
45 mil hec ta res de ter ra. Os ga nhos para o Esta do e
para a po pu la ção des ses Mu ni cí pi os eram pro mis so -
res. Pre vi am-se a in ser ção do Ma ra nhão no agro ne -
gó cio da fru ti cul tu ra ir ri ga da, a auto-su fi ciên cia do
Esta do em ma té ria de fru tas tro pi ca is, ex por ta ção do
ex ce den te para ou tras par tes do País e para o ex te ri -
or, ge ra ção de 5 mil e 500 em pre gos di re tos e 7 mil e
800 in di re tos, au men to da ren da fa mi li ar dos co lo nos,
para, em mé dia, 5 sa lá ri os mí ni mos, me lho ria da qua-
li da de de vida de apro xi ma da men te 55 mil e 300 ha bi -
tan tes; en fim, pre via-se uma mu dan ça ge ral nos in di -
ca do res só cio-eco nô mi cos da po pu la ção en vol vi da.

Infe liz men te, am bos os pro je tos têm ras te ja do
ao lon go do tem po, tro pe çan do em inú me ras di fi cul -
da des, de modo par ti cu lar por ca u sa da des con ti nu i -
da de na li be ra ção dos re cur sos para eles pla ne ja dos.

Jo ga dos de Mi nis té rio para Mi nis té rio, pas sa -
ram por seis des de o lan ça men to, hoje es tão sob a
com pe tên cia do Mi nis té rio da Inte gra ção Na ci o nal, di-
re ta men te vin cu la dos ao De par ta men to Na ci o nal de
Obras con tra as Se cas – DNOCS. Encon tram-se em
si tu a ção de to tal caos.

Sem re cur sos des de no vem bro de 2001, ca mi -
nham para o com pro me ti men to não ape nas da con-
cep ção que os es tru tu rou, mas tam bém para a per da
da in fra-es tru tu ra já im plan ta da, para o de sâ ni mo dos
co lo nos já as sen ta dos, para o fra cas so da pro du ção
que co me ça va a sur gir, para a de sa gre ga ção da equi-
pe téc ni ca pre pa ra da – sem sa lá rio des de o mês de

no vem bro, de sa cor ço a da, de sa cre di ta da e sem ho ri -
zon tes para a ex pe riên cia ad qui ri da.

No va re jo, pro je tos e téc ni cos en con tram-se na
bi zar ra con di ção de não te rem com bus tí vel para mo-
vi men tar as má qui nas, de não po de rem se mo ver por-
que os car ros es tão pa ra dos, de não dis po rem de te-
le fo ne por que as li nhas fo ram cor ta das, de não te rem
ener gia elé tri ca por que o for ne ci men to foi sus pen so,
de atra sa rem o re co lhi men to das obri ga ções so ci a is
por que fal ta di nhe i ro, à mer cê de co bran ças ju di ci a is,
de ame a ças, de go za ções e xin ga men tos.

Por sua vez, os re pre sen tan tes es ta du a is e os
res pon sá ve is pela con du ção dos pro je tos têm vi vi do
o cons tran gi men to dos su pli can tes, a ex pec ta ti va de
in can sá ve is ro me i ros à es pe ra de uma mi la gro sa li be -
ra ção de re cur sos, pe ram bu lan do de ga bi ne te em ga-
bi ne te, na te i mo sa ati tu de de quem não quer per der a
es pe ran ça, ape lan do para as au to ri da des fe de ra is, de
se ma na em se ma na, de mês em mês, de or ça men to
a or ça men to. Ape lan do por te le fo ne, por ofí cio e em
au diên ci as. Ou vin do pro mes sas de so lu ção e ga ran ti -
as de pro vi dên ci as. Co lhen do pro te la ção e des gas te. 

Se nhor Pre si den te, Se nho ras e Se nho res Se-
na do res, obras ina ca ba das, pro je tos aban do na dos à
pró pria sor te, tra ba lha do res man ti dos à mín gua, em-
pre en di men tos lan ça dos e, em se gui da, ca ni ba li za -
dos aos pou cos não cri am pro gres so, nem plan tam
nova cul tu ra de de sen vol vi men to, se di men tam o des-
le i xo; não pre vi nem er ros, so li di fi cam des vi os; não
cum prem me tas como a Lei de Res pon sa bi li da de Fis-
cal, ali cer çam o des per dí cio. Con sa gram o des com -
pro mis so, o de sâ ni mo e a in co e rên cia.

Ape lo para o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
para as au to ri da des res pon sá ve is, en fim, so bre cuja
de ter mi na ção se fun da a con ti nu i da de des ses em pre -
en di men tos no Esta do do Ma ra nhão. Sem de ter mi na -
ção, to ma da com a ur gên cia exi gi da pe las di fi cul da -
des pre sen tes, am bos os pro je tos es ta rão con de na -
dos à mor te. A sua mor te man da rá para o lixo um cu i -
da do so pla ne ja men to, con sa gra rá o des res pe i to em
re la ção aos téc ni cos que nos pro je tos apli ca ram sua
com pe tên cia, pri va rá o Esta do do de sen vol vi men to
de um im por tan te se tor de pro du ção, re vol ta rá o pú bli -
co-meta que ali de po si tou seu tra ba lho e suas es pe -
ran ças. A con cre ti zar-se a mor te, es ta rá ma te ri a li za -
da uma tra gé dia cuja úni ca qua li fi ca ção será de fi ni da
pela pa la vra ir res pon sa bi li da de.

Infor mo a esta Casa que en ca mi nha rei re que ri -
men to para que o Se nhor Mi nis tro da Inte gra ção Na-
ci o nal for ne ça as in for ma ções com pe ten tes para ex-
pli car a si tu a ção em que se en con tram os dois pro je -
tos a que me re fe ri nes te pro nun ci a men to.
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Mu i to obri ga do.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.

Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, no ti ciá rio re cen te, 
las tre a do em es tu dos da ”Embra pa Agro pe cuá ria
Oes te“, ad ver te que Mato Gros so do Sul, pela pri me i -
ra vez em sua his tó ria, en fren ta gra ve epi de mia de
”fer ru gem de soja“.

A do en ça, pro vo ca da pelo fun go Pha kop so ra
sp, e que pode re du zir em 30% a pro du ção da ci da de
de Cha pa dão do Sul, tam bém foi re gis tra da no vi zi -
nho mu ni cí pio go i a no de Cha pa dão do Céu.

As fo lhas, que sob a agres são do pa ra si ta apre-
sen tam man chas par das e aver me lha das, as se me -
lhan do-se às de fer ru gem, ter mi nam ca in do mais
cedo e re du zin do sig ni fi ca ti va men te a pro du ção. 

Con quan to os fi to pa to lo gis tas da Fun da ção
Mato Gros so, em Ron do nó po lis, ates tem que o mal
ine xis te em nos so Esta do, não de i xa de ser pre o cu -
pan te a sua ocor rên cia na vi zi nhan ça, dada a real
pos si bi li da de de trans mis são pelo ar e, con se qüen te -
men te, de con ta mi na ção de no vas áre as.

Jus ti fi cam-se, por tan to, tam bém as pre o cu pa ções 
dos pes qui sa do res da Embra pa, ante o pos sí vel avan ço 
da do en ça pelo Cen tro-Oes te, re gião que con cen tra
qua se a me ta de da pro du ção de soja no cor ren te exer-
cí cio, cal cu la da pela Com pa nhia Na ci o nal de Abas te -
ci men to (Co nab) em 41,4 mi lhões de to ne la das.

Tan to a Embra pa como os pro du to res pro cu ram
de fi nir a es tra té gia de en fren ta men to da do en ça, a
par tir de pes qui sas la bo ra to ri a is que iden ti fi quem a
es pé cie de fun go que vem ata can do Cha pa dão do
Sul, tam bém alar ma dos pelo co nhe ci men to de que a
do en ça acar re tou da nos imen su rá ve is à pro du ção de
pa í ses asiá ti cos.

Quer-se, com isso, evi tar a re pe ti ção de epi de -
mi as como a ocor ri da na sa fra 1990/91, nas ci da des
mi ne i ras de São Go tar do e Pre si den te Ole gá rio, e em
al gu mas áre as do Dis tri to Fe de ral. Tam bém em Mi nas 
Ge ra is, a ci da de de La vras re gis trou, em 1979, a pri-
me i ra in ci dên cia da pra ga, até en tão con fi na da ao
Esta do do Pa ra ná e ao Pa ra guai.

Con for me le van ta men to da Co nab re a li za do
em fe ve re i ro pró xi mo pas sa do, ha ve rá uma re du ção
de 3,4% na pro du ti vi da de de soja em Mato Gros so
do Sul. To da via, essa pre vi são não pode ser atri bu í -
da à do en ça, man ten do-se, por tan to, a es ti ma ti va de
uma pro du ção de 3,3 mi lhões de to ne la das, pro ce -
den tes de uma área plan ta da de 1,1 mi lhão de hec ta -
res.

Em Cha pa dão do Sul, par ti cu lar men te, a área
plan ta da está pró xi ma de 78 mil hec ta res, se gun do

ava li a ção do Sin di ca to Ru ral. A Fun da ção Cha pa dão,
que é uma em pre sa pri va da de pes qui sa, cal cu la, em
con jun to com a Embra pa, que a to ta li da de das la vou -
ras de soja do Mu ni cí pio fo ram ata ca das pela mo lés tia.

Acres cen ta o no ti ciá rio da Embra pa que Mato
Gros so do Sul co lo ca-se como o quin to ma i or pro du -
tor de soja. No Cen tro-Oes te, po si ci o na-se logo de po -
is do Esta do de Go iás, com uma con tri bu i ção pre vis ta
de 5,1 mi lhões de to ne la das, e de nos so Esta do de
Mato Gros so, com 10,9 mi lhões de to ne la das, e cres-
ci men to de 1% de pro du ti vi da de, de acor do com es ti -
ma ti vas da mes ma Co nab. No Bra sil, o Pa ra ná e o Rio
Gran de do Sul ocu pam o se gun do e o ter ce i ro lu gar,
res pec ti va men te.

Para a Fe de ra ção da Agri cul tu ra de Mato Gro so
do Sul (Fa ma sul), a ”fer ru gem da soja“ ain da não pre-
o cu pa ria os pro du to res, em face de apre sen tar ca rac -
te rís ti cas de pa to lo gia se cun dá ria. 

No en tan to, para a Fun da ção Mato Gros so, os
pre ju í zos para as la vou ras se ri am in cal cu lá ve is, prin-
ci pal men te por que não es tão de fi ni dos os mé to dos
de seu com ba te e os pro du tos quí mi cos a se rem uti li -
za dos.

Re gis tre-se, ain da, que o Le van ta men to Sis te -
má ti co da Pro du ção Agrí co la (LSPA), pro mo vi do pelo
Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca (IBGE),
con sig na que, na sa fra do úl ti mo ano, co lhe ram-se
37,687 mi lhões de to ne la das de soja em grão, nú me -
ro in di ca ti vo de um au men to de 15,13%, em re la ção
ao exer cí cio an te ri or.

O mes mo do cu men to ava lia que os pre ços es ti -
mu la ram a ex pan são do cul ti vo do pro du to, an te ven -
do para a pró xi ma sa fra uma pro du ção da or dem de
42,126 mi lhões de to ne la das, cer ca de 12% su pe ri or
à do ano pas sa do. Entre os ma i o res pro du to res,
Mato Gros so apre sen tou in cre men to de 12,55%; o
Pa ra ná, de 9,13%; o Rio Gran de do Sul, de 6,98%; e
o de Go iás, de 19,67%.

Esses in di ca do res con fir mam o Cen tro-Oes te
como res pon sá vel por 29% da pro du ção na ci o nal de
grãos, cal cu la da em pou co mais de 100 mi lhões de
to ne la das, em de zem bro do úl ti mo ano. Sob a li de ran -
ça de Mato Gros so, em que a soja re pre sen ta 72% da
pro du ção de grãos, a re gião vem au men tan do, a cada
ano, a sua par ti ci pa ção na sa fra.

Todo o êxi to aqui de mons tra do deve-se a in ves -
ti men to ma ci ço e a mu i to tra ba lho. À vis ta dis so, e a
par tir das in for ma ções cor ren tes, pode-se de du zir
que são ple na men te jus ti fi cá ve is os cu i da dos que
vêm sen do re cla ma dos pe los pro du to res, ante a pos-
si bi li da de de pro pa ga ção da ”fer ru gem da soja“ e sob
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o te mor da per da ir re pa rá vel de todo o pro du to de seu
in gen te es for ço.

Re pre sen tan te de Mato Gros so, que pode ser
um dos Esta dos a so frer ma i or pre ju í zo em sua pro-
du ção es ti ma da, cum pre-nos con sig nar que, ante a
se ve ri da de da ame a ça, de vem as au to ri da des go ver -
na men ta is, es pe ci al men te as do Mi nis té rio da Agri-
cul tu ra, de ter mi nar ur gen tes pro vi dên ci as des ti na das
a con ter o avan ço da epi de mia da ”fer ru gem da soja“
e a fa zer pro gre dir, com ma i or ra pi dez, as pes qui sas e
de ma is ações que vi sam a com ba ter e er ra di car a ter-
rí vel do en ça.

Era o que tí nha mos a di zer.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Nada

mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do às Srªs e aos Srs. Se na do res
que cons ta rá da ses são de li be ra ti va or di ná ria de
ama nhã, a re a li zar-se às 10 ho ras, a se guin te

ORDEM DO DIA

– 1 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 9, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II,

com bi na do com o art. 338, IV, do
Re gi men to Inter no, nos ter mos do

Re que ri men to nº 160, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 9, de 2002 (nº 6.059/2002, na Casa de ori-
gem), que acres cen ta alí nea ao in ci so I ao art. 23 da
Lei nº 8.977, de 6 de ja ne i ro de 1995, que dis põe so-
bre o Ser vi ço de TV a Cabo, para in clu ir ca nal re ser -
va do ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 264, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Ju vên -
cio da Fon se ca.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

– 2 –

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 21, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, com bi na do

com o art. 338, IV, do Re gi men to Inter no,
nos ter mos do Re que ri men to nº 161, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 21, de 2002 (nº 4.749/2001, na Casa de
ori gem), que ins ti tui o Dia Na ci o nal da Ado ção, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 265, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ca sil do Mal-
da ner.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

– 3 –

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 10, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II,
do Re gi men to Inter no, nos ter mos do

Re que ri men to nº 174, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re so -
lu ção nº 10, de 2002, de au to ria da Se na do ra He lo í sa
He le na e do Se na dor Pe dro Si mon, que dis põe so bre
o li mi te de com pro me ti men to da re ce i ta lí qui da real do
Esta do do Rio Gran de do Sul, no con tex to da im ple -
men ta ção do con tra to de que tra ta a Re so lu ção nº 64,
de 1998, do Se na do Fe de ral, ten do

(De pen den do de pa re cer da Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos).

– 4 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 87, DE 1999

Se gun da ses são de dis cus são, em se gun do tur-
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 87, de
1999, ten do como pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ro-
meu Tuma, que al te ra dis po si ti vo da Cons ti tu i ção Fe-
de ral (§ 8º do art. 144 – cons ti tu i ção de guar das mu ni -
ci pa is), ten do

Pa re ce res da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça 
e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor Iris Re zen de, sob nºs:

– 80, de 2001, ofe re cen do a re da ção para o se-
gun do tur no; e

– 60, de 2002 (em re e xa me, nos ter mos dos Re-
que ri men tos nºs 167 e 168, de 2001), con clu in do que,
no âm bi to da que la Co mis são, a ma té ria não pode so-
frer mo di fi ca ções que en vol vam o mé ri to.

– 5 –

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 5, DE 2002

(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do
Re que ri men to nº 178, de 2002 –
art. 357 do Re gi men to Inter no)

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri me i ro tur-
no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 5, de
2002 (nº 203/95, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que dá
nova re da ção ao pa rá gra fo 1º do ar ti go 222 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, su pri min do-se o pa rá gra fo 2º do re fe ri -
do ar ti go, que tra ta da pro pri e da de de em pre sas jor-
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na lís ti cas e de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima-
gens, ten do

Pa re cer sob nº 242, de 2002, da Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Ro meu Tuma, fa vo rá vel à Pro pos ta, com as Emen das 
nºs 1 a 3-CCJ, que apre sen ta, com voto con trá rio do
Se na dor Ro ber to Re quião e abs ten ções dos Se na do -
res Osmar Dias e Jef fer son Pé res.

– 6 –

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO

Nº 129, DE 1995

Dis cus são, em tur no úni co, do Subs ti tu ti vo da
Câ ma ra ao Pro je to de Lei do Se na do nº 129, de 1995
(nº 3.207/97, na que la Casa), de au to ria da Se na do ra
Be ne di ta da Sil va, que re gu la men ta o pro ce di men to
de ti tu la ção de pro pri e da de imo bi liá ria aos re ma nes -
cen tes das co mu ni da des dos qui lom bos, na for ma do
art. 68 do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si -
tó ri as, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nºs 169, de 2002, da Co-
mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor: Se na dor Ge ral -
do Cân di do.

– 7 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 420, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De-
cre to Le gis la ti vo nº 420, de 2001 (nº 862/2001, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o tex to do
Acor do so bre Co o pe ra ção nas Áre as de Pro te ção de
Plan tas e da Qu a ren te na Ve ge tal, ce le bra do en tre o
Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go-
ver no da Ro mê nia, em Bra sí lia, em 25 de ju lho de
2000, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 86, de 2002, da Co-
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: Se na dor José Co e lho.

– 8 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 421, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 421, de 2001 (nº 863/2001, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o tex to do Acor do en-
tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o
Go ver no da Fe de ra ção da Rús sia so bre Co o pe ra ção

na Área da Qu a ren te na Ve ge tal, ce le bra do em Mos-
cou, em 22 de ju nho de 2000, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 87, de 2002, da Co-
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal,
Re la tor: Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

– 9 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 68, DE 2002

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do
Re que ri men to nº 177, de 2002 –
art. 281 do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 68, de 2002 (nº 1.643/2002, na Câ-
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Cul tu ral Exér ci to Bra si le i ro
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre-
qüên cia mo du la da na ci da de de Bra sí lia, Dis tri to Fe-
de ral, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 263, de 2002, da Co mis -
são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Wal deck Orne las,
com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 10 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 435, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 435, de 2001 (nº 1.070/2001, na Câ-
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Fun da ção João Pa u lo II para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du -
la da na ci da de de Ca cho e i ra Pa u lis ta, Esta do de São
Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 154, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Be ní cio Sam-
pa io, com abs ten ções da Se na do ra Ma ri na Sil va e do
Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 11 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 445, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 445, de 2001 (nº 750/2000, na Câ ma -
ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que au to ri za a
Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ali an ça do To can tins a exe-
cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Ali an ça do To can tins, Esta do do To can tins, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 214, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Se na dor Luiz
Otá vio.

04926 Qu in ta-fe i ra  18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

    327ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



– 12 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 455, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 455, de 2001 (nº 1.142/2001, na Câ-
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
per mis são à Rá dio Prin ci pal FM LTDA. para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du -
la da na ci da de de Val pa ra í zo, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 137, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Lind berg
Cury, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.

– 13 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 460, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre -
to Le gis la ti vo nº 460, de 2001 (nº 1.332/2001, na Câ-
ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga
con ces são à Fun da ção Cul tu ral Cam pos de Mi nas

para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima-
gens na ci da de de São João Del Rei, Esta do de Mi-
nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 138, de 2002, da Co-
mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Fran ce li no
Pe re i ra.

– 14 –

REQUERIMENTO Nº 140, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri men to nº
140, de 2002, do Se na dor Wal deck Orne las, so li ci tan -
do o de sa pen sa men to do Pro je to de Re so lu ção nº 6,
de 2002, do de nº 81, de 1999, com o qual tra mi ta em
con jun to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Está en-
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 55
mi nu tos.) 

(OS 13519/02)
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Ata da 44ª Ses são De li be ra ti va Ordi ná ria,
em 18 de abril de 2002

4ª Ses são Le gis la ti va Ordi ná ria da 51ª Le gis la tu ra
Pre si dên cia dos Srs. Ra mez Te bet, Edi son Lo bão, Anto nio Car los Va la da res,

Car los Wil son, Mo za ril do Ca val can ti e Ro meu Tuma

ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:

Ade mir Andra de – Alber to Sil va – Álva ro Dias –
Amir Lan do – Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los 
Jú ni or – Antô nio Car los Va la da res – Arlin do Por to –
Artur da Ta vo la – Be ní cio Sam pa io – Ber nar do Ca bral
– Car los Be zer ra – Car los Pa tro cí nio – Car los Wil son
– Ca sil do Mal da ner – Chi co Sar to ri – Edi son Lo bão –
Edu ar do Si que i ra Cam pos – Edu ar do Su plicy – Emí-
lia Fer nan des – Fer nan do Be zer ra – Fer nan do Ri be i -
ro – Fran ce li no Pe re i ra – Fre i tas Neto – Ge ral do
Althoff – Ge ral do Cân di do – Ge ral do Melo – Ger son
Ca ma ta – Gil ber to Mes tri nho – Gil vam Bor ges – He lo -
í sa He le na – Iris Re zen de – Jef fer son Pe res – João
Alber to Sou za – Jo nas Pi nhe i ro – José Agri pi no –
José Alen car – José Edu ar do Du tra – José Fo ga ça –
José Jor ge – José Sar ney – José Ser ra – Ju vên cio da
Fon se ca – La u ro Cam pos – Le o mar Qu in ta ni lha –
Lind berg Cury – Lú cio Alcân ta ra – Lú dio Co e lho –
Luiz Ota vio – Luiz Pon tes – Ma ria do Car mo Alves –
Ma ri na Sil va – Mar lu ce Pin to – Mo re i ra Men des – Mo-
za ril do Ca val can ti – Ney Su as su na – Osmar Dias –
Pa u lo Har tung – Pa u lo Sou to – Pe dro Si mon – Ra mez 
Te bet – Re nan Ca lhe i ros – Ri car do San tos – Ro ber to
Fre i re – Ro ber to Re quião – Ro ber to Sa tur ni no – Ro-
me ro Jucá – Ro meu Tuma – Ro nal do Cu nha Lima –
Se bas tião Ro cha – Sér gio Ma cha do – Tião Vi a na –
Val mir Ama ral – Wal deck Orne las – Wel ling ton Ro-
ber to.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A lis ta
de pre sen ça acu sa o com pa re ci men to de 75 Srs.
Se na do res. Ha ven do nú me ro re gi men tal, de cla ro
aber ta a ses são.

Sob a pro te ção de Deus, ini ci a mos nos sos tra-
ba lhos.

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za -
ril do Ca val can ti, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.

É lido o se guin te:

EXPEDIENTE

PROJETOS

RECEBIDOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROPOSTA DE EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 407-A, DE 2001

(Do Po der Exe cu ti vo)
MENSAGEM Nº 696, DE 2001

Au tor: De pu ta do Be ni to Gama
(PMDB/BA)

Acres cen ta art. 84 ao Ato das Dis po -
si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as.

EMENDA ADITIVA

Acres cen te-se à pro pos ta de re da ção do art. 84
ao Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as,
o se guin te pa rá gra fo úni co:

“Art. 84. .................................................
Pa rá gra fo úni co. A con tri bu i ção pre vis -

ta no ca put des te ar ti go não in ci de nas ope-
ra ções re a li za das em bol sas de va lo res, de
mer ca do ri as e de fu tu ros e no mer ca do de
bal cão or ga ni za do, por in ves ti do res re si den -
tes e não re si den tes no País, e no re ce bi -
men to ou pa ga men to de va lo res ori un dos
das li qüi da ções re la ti vas às com pras e ven-
das, in clu si ve de mo e da es tran ge i ra."

Jus ti fi ca ção

A emen da con sis te na in tro du ção de pa rá gra fo
úni co ao art. 84 do ADCT, dis pon do so bre a não in ci -
dên cia da CPMF em ope ra ções re a li za das em bol sas
de va lo res, de mer ca do ri as e de fu tu ros e no mer ca do 
de bal cão or ga ni za do.

O mer ca do de ações tem apre sen ta do, nos úl ti -
mos anos, um de sem pe nho mu i to aquém do seu ver-
da de i ro po ten ci al, par ti cu lar men te quan do se ob ser -
vam os ne gó ci os re a li za dos em bol sas de va lo res,
cujo en co lhi men to do vo lu me mé dio diá rio ne go ci a do, 
de 1997 para cá, tem sido dra má ti co, agra va do pela
mi gra ção das ações de em pre sas bra si le i ras para os
mer ca dos do ex te ri or.
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 33, DE 2002

(Nº 809/99, na Casa de Ori gem)

Dis põe so bre a des cen tra li za ção
dos re cur sos des ti na dos a pro gra mas de
aten di men to aos des nu tri dos e às ges-
tan tes em ris co nu tri ci o nal e dá ou tras
pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os Pro gra mas de Aten di men to aos Des-

nu tri dos e às Ges tan tes em Ris co Nu tri ci o nal ob je ti -
vam pro mo ver a re cu pe ra ção nu tri ci o nal de cri an ças
des nu tri das e de ges tan tes com ga nho de peso in su fi -
ci en te.

Art. 2º Os re cur sos des ti na dos a pro gra mas de
aten di men to aos des nu tri dos e às ges tan tes em ris co
nu tri ci o nal, con sig na dos no or ça men to da União, se-
rão re pas sa dos aos mu ni cí pi os.

Art. 3º Os mu ni cí pi os, para se ha bi li ta rem a re-
ce ber os re cur sos a que se re fe re o art. 2º, de ve rão
aten der às nor mas téc ni cas do Mi nis té rio da Sa ú de e
dis por de:

I – Con se lho Mu ni ci pal de Sa ú de em fun ci o na -
men to;

II – Fun do Mu ni ci pal de Sa ú de; e
III – Uni da des de sa ú de em que es te jam im plan -

ta das:
a) ações bá si cas de sa ú de e nu tri ção da cri an -

ça e da mu lher;
b) car tão da cri an ça;
c) car tão da ges tan te; e
d) vi gi lân cia ali men tar e nu tri ci o nal.
Art. 4º o aten di men to às cri an ças des nu tri das e

às ges tan tes de ris co nu tri ci o nal deve in clu ir as se-
guin tes ações es pe cí fi cas:

I – Pro mo ção do Ale i ta men to Ma ter no;
II – Vi gi lân cia ali men tar e nu tri ci o nal com ava li a -

ção do es ta do nu tri ci o nal da cri an ça e da ges tan te
(SISVAN);

III – Pre ven ção e tra ta men to das ca rên ci as nu tri -
ci o na is es pe cí fi cas: hi po vi ta mi no se “A” e ane mia fer-
ro pri va;

IV – Ori en ta ção ali men tar e nu tri ci o nal;
V – Su ple men ta ção ali men tar; e
VI – Acom pa nha men to dos be ne fi ciá ri os de

modo a ve ri fi car a evo lu ção do es ta do nu tri ci o nal.
Pa rá gra fo úni co. A su ple men ta ção ali men tar

pre co ni za da uti li za rá o le i te in te gral.

Art. 5º Na aqui si ção de in su mos, se rão pri o ri za -
dos os pro du tos de cada re gião. 

Art. 6º Cabe ao Po der Exe cu ti vo re gu la men tar
esta lei.

Art. 7º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu-
bli ca ção.

PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 809, DE 1999

Dispõe so bre a des cen tra li za ção
dos re cur sos des ti na dos a pro gra mas de
aten di men to aos des nu tri dos e às ges-
tan tes em ris co nu tri ci o nal e dá ou tras
pro vi dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os Pro gra mas de Aten di men to aos Des-

nu tri dos e às Ges tan tes em Ris co Nu tri ci o nal ob je ti -
vam pro mo ver a re cu pe ra ção nu tri ci o nal de cri an ças
des nu tri das e de ges tan tes com ga nho de peso in su fi -
ci en te.

Art. 2º Os re cur sos des ti na dos a pro gra mas de
aten di men to aos des nu tri dos e às ges tan tes em ris co
nu tri ci o nal, con sig na dos no or ça men to da União, se-
rão re pas sa dos aos mu ni cí pi os.

Art. 3º Os mu ni cí pi os, para se ha bi li ta rem a re-
ce ber os re cur sos a que se re fe re o art. 2º, de ve rão
aten der às nor mas téc ni cas do Mi nis té rio da Sa ú de e
dis por de:

I – Con se lho Mu ni ci pal de Sa ú de em fun ci o na -
men to;

II – Fun do Mu ni ci pal de Sa ú de; e
III – Uni da des de sa ú de que es te jam im plan ta das;
a) ações bá si cas de sa ú de e nu tri ção da cri an ça 

e da mu lher;
b) car tão da cri an ça;
c) car tão da ges tan te; e
d) vi gi lân cia ali men tar e nu tri ci o nal.
Art. 4º O aten di men to às cri an ças des nu tri das e

às ges tan tes de ris co nu tri ci o nal deve in clu ir as se-
guin tes ações es pe cí fi cas:

I – Pro mo ção do Ale i ta men to Ma ter no;
II – Vi gi lân cia ali men tar e nu tri ci o nal com ava li a -

ção do es ta do nu tri ci o nal da cri an ça e da ges tan te
(Sis van);

III – Pre ven ção e tra ta men to das ca rên ci as nu tri -
ci o na is es pe cí fi cas: hi po vi ta mi no se “A” e ane mia fer-
ro pri va;

IV – Ori en ta ção ali men tar e nu tri ci o nal;
V – Su ple men ta ção ali men tar, e
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VI – Acom pa nha men to dos be ne fi ciá ri os de
modo a ve ri fi car a evo lu ção do es ta do nu tri ci o nal.

Pa rá gra fo úni co. A su ple men ta ção ali men tar
pre co ni za da uti li za rá o le i te in te gral.

Art. 5º Na aqui si ção de in su mos, se rão pri o ri za -
dos os pro du tos de cada re gião.

Art. 6º Cabe ao Exe cu ti vo re gu la men tar esta lei.
Art. 7º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu-

bli ca ção.
Art. 8º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.

Jus ti fi ca ção

A pre sen te pro po si ção in ten ta, fun da men tal -
men te, man ter e aper fe i ço ar o Pro gra ma de Aten di -
men to aos Des nu tri dos e às Ges tan tes em Ris co Nu-
tri ci o nal, co nhe ci do como “Pro gra ma do Le i te”, do Mi-
nis té rio da Sa ú de.

Tal pro gra ma tem como cli en te la as cri an ças
des nu tri das de 6 a 23 me ses, cri an ças en tre 24 a 59
me ses, ir mãos do des nu tri do, até 2 cri an ças por fa mí -
lia e ges tan tes de ris co nu tri ci o nal, se gun do o que dis-
põem a Nor ma Ope ra ci o nal Bá si ca do SUS –
MA/1996.

A tra di ção de for ne ci men to de le i te como su ple -
men to ali men tar tem evi ta do inú me ras mor tes. Esta
lei pro põe a pos si bi li da de da exe cu ção per ma nen te
do pro gra ma.

Man ten do as li nhas bá si cas da Co or de na ção
Na ci o nal des te Pro gra ma, no Mi nis té rio da Sa ú de,
op ta mos por apre sen tar este pro je to de lei. Sua pre o -
cu pa ção é man ter o en fo que de sa ú de, as so ci an do à
su ple men ta ção ali men tar, ba se a da no ofe re ci men to
do le i te e ou tras ati vi da des, tais como: vi gi lân cia ali-
men tar e nu tri ci o nal, na pers pec ti va de ava li ar e de-
tec tar pre co ce men te o me lhor meio para pre ve nir ca-
sos de des nu tri ção e pro mo ver o re for ço da ori en ta -
ção ali men tar, vi san do mu dar os há bi tos ali men ta res,
en tre ou tras.

Des ta ca-se, nes ta pro pos ta, a efe ti va des cen -
tra li za ção da ope ra ci o na li za ção do pro gra ma, pre ven -
do-se o re pas se dos re cur sos or ça men tá ri os da
União para os mu ni cí pi os.

Esta mos con vic tos de que o ní vel lo cal, com a
atu a ção di nâ mi ca das pre fe i tu ras, é o ca mi nho mais
ade qua do para a con so li da ção do “Pro gra ma do Le i -
te”. No en tan to, os mu ni cí pi os te rão que aten der a
uma sé rie de exi gên ci as, para as se gu rar o su ces so
das ati vi da des, des ta can do-se a da com po si ção e
ma nu ten ção de Con se lhos de Sa ú de atu an tes, que
cum pram o pa pel de con tro lar e fis ca li zar o con jun to

das ati vi da des de re cu pe ra ção e pre ven ção da des-
nu tri ção jun to às suas co mu ni da des.

Ade ma is, os mu ni cí pi os de ve rão aten der às nor-
mas téc ni cas do Mi nis té rio da Sa ú de, que acu mu lou
vas ta ex pe riên cia na or ga ni za ção e ges tão do pro gra -
ma. Pre o cu pa-se, com esta me di da as se gu rar a uni-
da de de ação e ob je ti vos para todo o País. Assim, os
re sul ta dos se rão, com cer te za, al ta men te po si ti vos.

Di an te do ex pos to e pela re le vân cia da ma té ria,
con cla ma mos os ilus tres pa res a apro var esta pro po -
si ção ori gi nal men te de au to ria do Sr. Mar qui nho Che-
did que re a pre sen ta mos com al gu mas mo di fi ca ções.

Sala das Ses sões, 4 de Maio de 1999. – Ma ria
do Car mo Lara, De pu ta da Fe de ral – PT/MG.

(À Co mis são de Assun tos So ci a is.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 34, DE 2002

(Nº 943/99, na Casa de Ori gem)

Pro í be in ver são de or dem dos no-
mes cons tan tes na Lis ta Úni ca de Trans-
plan tes do Sis te ma Na ci o nal de Trans plan-
tes, se hou ver le i to dis po ní vel em qual-
quer uni da de hos pi ta lar aces sí vel.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica pro i bi da a al te ra ção da or dem dos

no mes cons tan tes na Lis ta Úni ca de Trans plan tes, se
hou ver le i to dis po ní vel em qual quer uni da de hos pi ta -
lar pú bli ca ou par ti cu lar aces sí vel em pra zo pro pí cio à
ope ra ção de trans plan te, ex ce to nos ca sos de in com -
pa ti bi li da de or gâ ni ca de fi ni da em re gu la men ta ção es-
pe cí fi ca.

§ 1º Sem pre que se fi zer in dis pen sá vel, o Po der
Pú bli co de ve rá pro vi den ci ar trans por te e in ter na ção
hos pi ta lar em qual quer uni da de dis po ní vel para os
ca sos de trans plan te, a fim de que a or dem da Lis ta
Úni ca seja res pe i ta da.

§ 2º Cons ti tui cri me a al te ra ção da Lis ta Úni ca,
ex ce tu a das as hi pó te ses de in com pa ti bi li da de or gâ ni -
ca, pu ní vel com pena de dois a qua tro anos de de ten -
ção, sem pre ju í zo das pe na li da des ad mi nis tra ti vas
ca bí ve is.

Art. 2º To das as Uni da des Hos pi ta la res in te -
gran tes do Sis te ma Na ci o nal de Trans plan tes de ve -
rão for ne cer le i tos, equi pes mé di cas e de ma is re cur -
sos, des de que dis po ní ve is, para ope ra ção de trans-
plan te sem pre que hou ver ór gão para do a ção ao
pa ci en te em me lhor co lo ca ção no Sis te ma de Lis ta
Úni ca.
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Pa rá gra fo úni co. Os gas tos de cor ren tes de
trans plan te em con di ções ex cep ci o na is se rão res sar -
ci dos pelo Po der Pú bli co, po den do ser es ta be le ci dos
sis te mas de com pen sa ção de nú me ro de le i tos en tre
os hos pi ta is e a ad mi nis tra ção do Sis te ma Úni co de
Sa ú de.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu-
bli ca ção.

PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 943, DE 1999

Pro í be in ver são da or dem dos no-
mes cons tan tes na Lis ta Úni ca de Trans-
plan tes do Sis te ma Na ci o nal de Trans-
plan tes se hou ver le i to dis po ní vel em
qual quer uni da de hos pi ta lar aces sí vel.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica pro i bi da a in ver são da or dem dos no-

mes cons tan tes na Lis ta Úni ca de Trans plan tes do
Sis te ma Na ci o nal de Trans plan tes se hou ver le i to dis-
po ní vel em qual quer uni da de hos pi ta lar pú bli ca ou
par ti cu lar aces sí vel em pra zo pro pí cio à ope ra ção de
trans plan te, ex ce to nos ca sos de in com pa ti bi li da de
or gâ ni ca de fi ni da em re gu la men ta ção es pe cí fi ca.

Pa rá gra fo úni co. Sem pre que se fi zer in dis pen -
sá vel, o Po der Pú bli co de ve rá pro vi den ci ar trans por te
e in ter na ção hos pi ta lar em qual quer uni da de dis po ní -
vel para os ca sos de trans plan te a fim de que a or dem
da Lis ta Úni ca seja res pe i ta da, sob pena de res pon -
sa bi li da de cri mi nal da au to ri da de res pon sá vel, sem
pre ju í zo das pe na li da des ad mi nis tra ti vas.

Art. 2º To das as Uni da des Hos pi ta la res in te -
gran tes do Sis te ma Na ci o nal de Trans plan tes de ve -
rão for ne cer le i tos, equi pes mé di cas e de ma is re cur -
sos, des de que dis po ní ve is, para ope ra ção de trans-
plan te sem pre que hou ver ór gão para do a ção ao
pa ci en te em me lhor co lo ca ção no Sis te ma de Lis ta
Úni ca.

Pa rá gra fo úni co. Os gas tos de cor ren tes de
trans plan te em con di ções ex cep ci o na is se rão res sar -
ci dos pelo Po der Pú bli co, po den do ser es ta be le ci do
sis te mas de com pen sa ção de nú me ro de le i tos en tre
os hos pi ta is e a ad mi nis tra ção do Sis te ma Úni co de
Sa ú de.

Art. 3º Este pro je to será re gu la men ta do no pra-
zo de 90 dias a par tir de sua pu bli ca ção.

Art. 4º Este pro je to en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Art. 5º Re vo gam-se as dis po si ções em con-
trá rio.

Jus ti fi ca ção

Têm ocor ri do su ces si vos des res pe i tos à or dem
dos ins cri tos para trans plan te sob a ale ga ção de ine-
xis tên cia de le i tos dis po ní ve is no Sis te ma Úni co de
Sa ú de, tor nan do sem efe i to o pre vi den te Sis te ma de
Lis ta Úni ca re gu la men ta do pela Por ta ria nº 3.407 de 5
de agos to de 1998, do Mi nis té rio de Esta do da Sa ú de, 
que tem por base o De cre to nº 2.268, de 30 de ju nho
de 1997, que re gu la men ta a Lei nº 9.434, de 4 de fe-
ve re i ro de 1997.

A im pren sa tem no ti ci a do que pa ci en tes com
pre ce dên cia pela Lis ta Úni ca aca bam sen do pre te ri -
dos por ou tros em ra zão da ine xis tên cia de le i tos hos-
pi ta la res re ser va dos para o Sis te ma Úni co de Sa ú de,
ha ven do, no en tan to, le i tos par ti cu la res dis po ní ve is
para os que po dem pa gar. Tal fato tem cons ti tu í do
uma for ma de des res pe i to à lis ta em fa vor de pa ci en -
tes pri vi le gi a dos.

Para evi tar o pros se gui men to des ta si tu a ção,
apre sen to o pre sen te pro je to de lei que pro í be essa
prá ti ca ao obri gar o Sis te ma Úni co de Sa ú de a pro ver
os me i os ne ces sá ri os, des de que dis po ní ve is, para
que a or dem da lis ta seja res pe i ta da.

Ra zão pela qual peço apo io aos par la men ta res
do Con gres so Na ci o nal para a apro va ção ime di a ta do
pre sen te pro je to.

Sala das Ses sões,  de maio de 1999. – De pu ta do
Valde mar Cos ta Neto, PL – SP.

(À Co mis são de Assun tos So ci a is.)

PROJETO DE LEI CA CÂMARA
Nº 35, DE 2002

(Nº 1.043/99, na Casa de ori gem)

Dis põe so bre a De cla ra ção de Óbi to
e a re a li za ção de es ta tís ti cas de óbi tos
em hos pi ta is pú bli cos e pri va dos.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O do cu men to ofi ci al do Sis te ma Úni co de

Sa ú de para ates tar a mor te de in di ví du os, pa ci en tes e
não pa ci en tes, é a De cla ra ção de Óbi to.

Art. 2º Os es ta be le ci men tos de sa ú de, pú bli cos
ou pri va dos, e seus res pec ti vos pro fis si o na is, fi cam
obri ga dos a pre en cher as De cla ra ções de Óbi to re fe -
ren tes às mor tes ocor ri das em suas de pen dên ci as.

§ 1º A De cla ra ção de Óbi to deve ser pre en chi da
em tan tas vias quan tas fo rem de ter mi na das e da for-
ma como for es ta be le ci da pela re gu la men ta ção es pe -
cí fi ca.

§ 2º Obri ga to ri a men te, uma das vias será re me -
ti da a car tó rio de re gis tro ci vil e ou tra à se cre ta ria es-
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ta du al ou mu ni ci pal de sa ú de da ju ris di ção onde ocor-
reu o óbi to.

§ 3º Nas re giões e nos lo ca is onde fo rem ins ta la -
dos sis te mas in for ma ti za dos de co mu ni ca ção de in-
for ma ções, os ór gãos en vol vi dos obe de ce rão ao dis-
pos to na res pec ti va re gu la men ta ção.

§ 4º Para a iden ti fi ca ção das do en ças deve ser
usa da a Clas si fi ca ção Inter na ci o nal de Do en ças
(CID) da Orga ni za ção Mun di al da Sa ú de, sal vo de fi ni -
ção al ter na ti va ema na da do Sis te ma Úni co de Sa ú de.

Art. 3º Em caso de óbi to não hos pi ta lar e na im-
pos si bi li da de de con tar com pro fis si o nal mé di co no
lo cal, a De cla ra ção de Óbi to pode ser pre en chi da
pelo car tó rio, de le ga cia de po lí cia ou ou tros ór gãos
ofi ci a is das áre as da jus ti ça ou sa ú de.

§ 1º Nos ca sos pre vis tos nes te ar ti go, o car tó rio 
onde for as sen ta do o óbi to deve en vi ar uma das có-
pi as da De cla ra ção de Óbi to para a se cre ta ria de sa ú -
de es ta du al ou mu ni ci pal, con for me dis pu ser a re gu -
la men ta ção, de sua ju ris di ção, para fins de ela bo ra -
ção de es ta tís ti cas sa ni tá ri as.

§ 2º Os car tó ri os de vem re a li zar to das as ações
ne ces sá ri as para que seja eli mi na da a sub no ti fi ca ção 
de re gis tros nos sis te mas de in for ma ção de mor ta li -
da de do sis te ma de sa ú de.

Art. 4º To dos os hos pi ta is, e ou tros es ta be le ci -
men tos de sa ú de onde ocor re rem óbi tos, de vem re a li -
zar, men sal men te, es tu do da res pec ti va es ta tís ti ca de
óbi tos com a fi na li da de de aper fe i ço ar os seus ser vi -
ços e os re gis tros cor res pon den tes.

Art. 5º As se cre ta ri as es ta du a is e mu ni ci pa is de
sa ú de ins ta la rão co mis sões ou ser vi ços de in ves ti ga -
ção e/ou ve ri fi ca ção de óbi tos vi san do a re so lu ção de
ca sos de fa le ci men tos por ca u sas mal de fi ni das e a
bus ca da ple na no ti fi ca ção dos fa le ci men tos ao Sis te -
ma Úni co de Sa ú de.

Art. 6º Sem pre ju í zo das san ções de na tu re za
ci vil ou pe nal ca bí ve is, os car tó ri os e ou tros ór gãos
no ti fi ca do res que des cum pri rem os pre ce i tos des ta
lei fi cam su je i tos às san ções aba i xo es pe ci fi ca das,
apli ca das pe los res pec ti vos agen tes fis ca li za do res:

I – ad ver tên cia;
II – mul ta de dez a mil sa lá ri os mí ni mos;
III – sus pen são de trin ta dias a tem po in de ter mi -

na do;
IV – sus pen são do re ce bi men to de ver bas fe-

de ra is, quan do ca bí vel;
V – can ce la men to da li cen ça e/ou au to ri za ção

de fun ci o na men to.
Art. 7º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu-

bli ca ção.

PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 1.043, DE 1999

Obriga a rede hos pi ta lar, pú bli ca e
pri va da, a re a li zar es ta tís ti ca de óbi to
bem como apre sen tar re la tó rio mé di co.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Todo hos pi tal da rede pú bli ca e pri va da,

fica obri ga do a re a li zar men sal men te, es ta tís ti ca de
obi tuá rio, acom pa nha da do re la tó rio clí ni co-pa to ló gi -
co de cada óbi to ocor ri do.

Pa rá gra fo úni co. A es ta tís ti ca de óbi tos de pa ci en -
tes in ter na dos de ve rá es tar acom pa nha da do re la tó -
rio mé di co, bem como a re la ção de ór gãos co le ta dos
para trans plan te por uni da de hos pi ta lar, e de ve rá ser
en ca mi nha da às Se cre ta ri as de Sa ú de dos Esta dos e
do Dis tri to Fe de ral.

Art. 2º O Mi nis té rio da Sa ú de será res pon sá vel
pelo con tro le e pela fis ca li za ção das es ta tís ti cas de
óbi tos e de seus re la tó ri os mé di cos, bem como da
re gu la men ta ção dos pro ce di men tos jun to às Se cre -
ta ri as de Sa ú de dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral.

Art. 3º Esta lei será re gu la men ta da 60 (ses sen -
ta) dias após sua pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A mor te nos hos pi ta is tem sido ne gli gen ci a da
quan to aos fa to res ca u sa is, mu i tos dos qua is re la ci o -
na dos à ne gli gên cia, su ca te a men to de equi pa men -
tos, es pa ços ina de qua dos, des pre pa ro dos pro fis si o -
na is de sa ú de, nú me ro in su fi ci en te de pro fis si o na is
ca pa ci ta dos, en tre ou tros.

As es ta tís ti cas de óbi tos não são fre qüen tes, e
seus es tu dos de nexo ca u sal clí ni co-pa to ló gi cos não
são ro ti na na gran de ma i o ria dos hos pi ta is pú bli cos é
pri va dos e, mu i to me nos ro ti ne i ro ain da em hos pi ta is
uni ver si tá ri os, o que ga ran ti ria uma cul tu ra de vi gi lân -
cia sa ni tá ria e epi de mi o ló gi ca aos pro fis si o na is de
ser vi ços hos pi ta la res, com con tro le das Se cre ta ri as
de Sa ú de dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral.

Fa tos inu si ta dos como erro mé di co, ín di ces
cres cen tes de in fec ções hos pi ta la res como ca u sa de
óbi to, ne gli gên cia e eu ta ná sia ati va (como nos re cen -
tes ca sos pu bli ca dos pela im pren sa), de mons tram a
ne ces si da de ur gen te de me di da le gal que es ta be le -
ça, obri ga to ri a men te, um pro ce di men to es ta tís ti co e
téc ni co que sir va de ins tru men to de me di da da efi-
ciên cia e do con tro le dos ser vi ços hos pi ta la res pres-
ta dos, além de de ter mi nar a res pon sa bi li da de de ór-
gãos e agen tes pú bli cos res pon sá ve is pelo con tro le,
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fis ca li za ção e sua re gu la men ta ção a ní ve is de Esta-
do, do Dis tri to Fe de ral e da União.

Sala das Ses sões, 27 de maio de 1999. – De pu -
ta do Dr. Hé lio, PDT/SP.

(Às Co mis sões de Assun tos So ci a is e
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 36, DE 2002

(Nº 4.908/2001, na Casa de Ori gem)
(De Ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca)

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 9.140,
de 4 de de zem bro de 1995, que re co nhe -
ce como mor tas pes so as de sa pa re ci das
em ra zão de par ti ci pa ção, ou de acu sa -
ção de par ti ci pa ção, em ati vi da des po lí ti -
cas, no pe río do de 2 de se tem bro de 1961
a 15 de agos to de 1979, e dá ou tras pro vi -
dên ci as.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os arts. 1º e 4º da Lei nº 9.140, de 4 de

de zem bro de 1995, pas sam a vi go rar com as se guin -
tes al te ra ções:

“Art. 1º São re co nhe ci das como mor-
tas, para to dos os efe i tos le ga is, as pes so as 
que te nham par ti ci pa do, ou te nham sido
acu sa das de par ti ci pa ção, em ati vi da des po-
lí ti cas, no pe río do de 2 de se tem bro de
1961 a 5 de ou tu bro de 1988, e que, por
este mo ti vo, te nham sido de ti das por agen-
tes pú bli cos, achan do-se, des de en tão de-
sa pa re ci das, sem que de las haja no tí ci as.”
(NR)

“Art. 4º ..................................................
..............................................................
b) que, por te rem par ti ci pa do, ou por

te rem sido acu sa das de par ti ci pa ção, em
ati vi da des po lí ti cas, no pe río do de 2 de se-
tem bro de 1961 a 5 de ou tu bro de 1988, te-
nham fa le ci do por ca u sas não-na tu ra is, em
de pen dên ci as po li ci a is ou as se me lha das;

.....................................................” (NR)

Art. 2º Os pra zos pre vis tos nos arts. 7º e 10 da
Lei nº 9.140, de 4 de de zem bro de 1995, se rão re a -
ber tos, pelo pra zo de cen to e vin te dias a con tar da
pu bli ca ção des ta lei.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu-
bli ca ção.

PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 4.908, DE 2001

Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 9.140,
de 4 de de zem bro de 1995, que “Re co -
nhe ce como mor tas pes so as de sa pa re -
ci das em ra zão de par ti ci pa ção, ou de
acu sa ção de par ti ci pa ção, em ati vi da des
po lí ti cas, no pe río do de 2 de se tem bro de
1961 a 15 de agos to de 1979, e dá ou tras
pro vi dên ci as;

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os arts. 1º e 4º da Lei nº 9.140, de 4 de

de zem bro de 1995, pas sa a vi go rar com as se guin tes
al te ra ções:

“Art. 1º São re co nhe ci das como mor-
tas, para to dos os efe i tos le ga is, as pes so as 
que te nham par ti ci pa do, ou te nham sido
acu sa das de par ti ci pa ção, em ati vi da des po-
lí ti cas, no pe río do de 2 de se tem bro de
1961 a 5 de ou tu bro de 1988, e que, por
este mo ti vo, te nham sido de ti das por agen-
tes pú bli cos achan do-se, des de en tão de sa -
pa re ci das, sem que de las haja no tí ci as.” (NR)

“Art. 4º ..................................................
..............................................................
b) que, por te rem par ti ci pa do, ou por

te rem sido acu sa das de par ti ci pa ção, em
ati vi da des po lí ti cas, no pe río do de 2 de se-
tem bro de 1961 a 5 de ou tu bro de 1988, te-
nham fa le ci do por ca u sas não-na tu ra is, em
de pen dên ci as po li ci a is ou as se me lha das.

....................................................."(NR)

Art. 2º Os pra zos pre vis tos nos arts. 7º e 10 da
Lei nº 9.140, de 1995, se rão re a ber tos, pelo pra zo
de 120 dias a con tar da pu bli ca ção des ta lei.

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu-
bli ca ção.

Bra sí lia,

MENSAGEM Nº 574, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 61 da Cons ti tu i ção Fe de ral,

sub me to à ele va da de li be ra ção de Vos sas Exce lên -
ci as, acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se-
nhor Mi nis tro de Esta do da Jus ti ça, o tex to do pro je to
de lei que “Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 9.140, de 4 de
de zem bro de 1995, que ”Re co nhe ce como mor tas
pes so as de sa pa re ci das em ra zão de par ti ci pa ção, ou
de acu sa ção de par ti ci pa ção, em ati vi da des po lí ti cas,
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no pe río do de 2 de se tem bro de 1961 a 15 de agos to
de 1979, e dá ou tras pro vi dên ci as".

Bra sí lia, 19 de ju nho de 2001. – Fer nan do Hen-
ri que Car do so.

EM Nº 136-MJ

Bra sí lia, 16 de maio de 2001

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia o

ane xo pro je to de lei que al te ra o pe río do da Lei nº
9.140, de 4 de de zem bro de 1995, que re co nhe ce
como mor tas pes so as de sa pa re ci das em ra zão de
par ti ci pa ção, ou acu sa ção de par ti ci pa ção, em ati vi -
da des po lí ti cas, no pe río do de 2 de se tem bro de 1961
a 15 de agos to de 1979, e dá ou tras pro vi dên ci as.

2. O ob je ti vo da mo di fi ca ção pro pos ta é o mes-
mo que nor te ou a Lei nº 9.140, de 1995, que foi o de
res ga tar com dig ni da de e sem ne nhum tipo de re van -
chis mo, si tu a ções in jus tas de um tem po con tur ba do
da his tó ria do País.

3. A des pe i to de ser a Lei nº 9.140, de 1995, tec-
ni ca men te bem ela bo ra da, ten do re ce bi do en cô mi os
e con tri bu í do na ci o nal e in ter na ci o nal men te para a
boa ima gem do Bra sil no cam po dos Di re i tos Hu ma -
nos, ve ri fi cou-se, com a sua apli ca ção, que há ne ces -
si da de de al te ra ção do pe río do que se re fe re à par ti ci -
pa ção em ati vi da des po lí ti cas das pes so as nela con-
tem pla das, com o pro pó si to de fi xar o seu tér mi no na
data his tó ri ca da pro mul ga ção da Cons ti tu i ção de
1988.

4. Com a al te ra ção pro pos ta, a jus ti ça al me ja da,
quan do da edi ção da Lei nº 9.140, de 1995, se fará
com ple ni tu de, ten do em vis ta exis ti rem ocor rên ci as
de de sa pa re ci men tos ou mor tes que não fo ram con-
tem pla dos pelo pe río do es ta be le ci do no men ci o na do
di plo ma le gal.

5. O art. 2º do pro je to de lei tem por de si de ra to
al can çar os ca sos em que os in te res sa dos mo ti va da -
men te en tra ram com re que ri men to fora do pra zo, em
ra zão de for ça ma i or ou de jus ti fi cá vel des co nhe ci -
men to do ter mo.

6. Infor mo, por opor tu no, que cons ta da Lei
Orça men tá ria para este exer cí cio, da ta ções na Pro-
gra ma ção “04.422.0154.0083.0001 – Pa ga men to de
in de ni za ção a fa mi li a res de mor tos e de sa pa re ci dos
em ra zão da par ti ci pa ção em ati vi da des po lí ti cas, nos
ter mos da Lei nº 9.140/95", no mon tan te de
R$930.000,00 (no ve cen tos e trin ta mil re a is) e, para
os exer cí ci os de 2002 e 2003, em ob ser vân cia as dis-
po si ções con ti das nos in ci sos I e II do art. 16 da Lei
Com ple men tar nº 101/00, já fo ram so li ci ta dos re cur -

sos ao Mi nis té rio do Pla ne ja men to, Orça men to e
Ges tão no to tal de R$2,0 mi lhões, na pro por ção de
R$1,0 mi lhão para cada ano aci ma men ci o na do.

7. Cre io, Se nhor Pre si den te, que a pro pos ta de
lei ora en ca mi nha da ao seu des cor ti no terá o con dão
de ade qua da men te trans por li mi tes im pe di ti vos para
o re co nhe ci men to de di re i tos de fato exis ten tes.

Res pe i to sa men te, – José Gre go ri, Mi nis tro de
Esta do da Jus ti ça.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.140, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1995

Re co nhe ce como mor tas pes so as
de sa pa re ci da sem ra zão de par ti ci pa ção,
ou acu sa ção de par ti ci pa ção, em ati vi da -
des po lí ti cas, no pe río do de 2 de se tem -
bro de 1961 a 15 de agos to de 1979, e dá
ou tras pro vi dên ci as.

Art. 1º São re co nhe ci das como mor tas, para to-
dos os efe i tos le ga is, as pes so as re la ci o na das no
Ane xo I des ta lei, por te rem par ti ci pa do, ou te rem sido
acu sa das de par ti ci pa ção, em ati vi da des po lí ti cas, no
pe río do de 2 de se tem bro de 1961 a 15 de agos to de
1979, e que, por este mo ti vo, te nham sido de ti das por
agen tes pú bli cos, achan do-se, des de en tão, de sa pa -
re ci das, sem que de las haja no tí ci as.
....................................................................................

Art. 4º Fica cri a da Co mis são Espe ci al que, face
à si tu a ção po lí ti ca men ci o na da no art. 1º e, em con-
for mi da de com este, tem as se guin tes atri bu i ções:

I – pro ce der ao re co nhe ci men to de pes so as:
a) de sa pa re ci das, não re la ci o na das no Ane xo I

des ta lei;
b) que, por te rem par ti ci pa do, ou por te rem sido

acu sa das de par ti ci pa ção, em ati vi da des po lí ti cas, no
pe río do de 2 de se tem bro de 1961 a 15 de agos to de
1979, te nham fa le ci do, por ca u sas não na tu ra is, em
de pen dên ci as po li ci a is ou as se me lha das;

II – en vi dar es for ços para a lo ca li za ção dos cor-
pos de pes so as de sa pa re ci das no caso de exis tên cia
de in dí ci os quan to ao lo cal em que pos sam es tar de-
po si ta dos;

III – emi tir pa re cer so bre os re que ri men tos re la -
ti vos a in de ni za ção que ve nham a ser for mu la dos pe-
las pes so as men ci o na das no art. 10 des ta lei.
....................................................................................

Art. 7º Para fins de re co nhe ci men to de pes so as
de sa pa re ci das não re la ci o na das no Ane xo I des ta lei,
os re que ri men tos, por qual quer das pes so as men ci o -
na das no art. 3º, se rão apre sen ta dos pe ran te a Co-
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mis são Espe ci al, no pra zo de cen to e vin te dias, con-
ta do a par tir da data da pu bli ca ção des ta lei, e se rão
ins tru í dos com in for ma ções e do cu men tos que pos-
sam com pro var a pre ten são.

§ 1º Idên ti co pro ce di men to de ve rá ser ob ser va do
nos ca sos ba se a dos na alí nea b do in ci so I do art. 4º.

§ 2º Os de fe ri men tos, pela Co mis são Espe ci al,
dos pe di dos de re co nhe ci men to de pes so as não
men ci o na das no Ane xo I des ta lei ins tru i rão os pe di -
dos de as sen to de óbi to de que tra ta o art. 3º, con ta do
o pra zo de cen to e vin te dias, a par tir da ciên cia da de-
ci são de fe ri tó ria.
....................................................................................

Art. 10. A in de ni za ção pre vis ta nes ta lei é de fe ri -
da às pes so as aba i xo in di ca das, na se guin te or dem:

I – ao côn ju ge;
II – ao com pa nhe i ro ou com pa nhe i ra, de fi ni dos

pela Lei nº 8.971, de 29 de de zem bro de 1994;
III – aos des cen den tes;
IV – aos as cen den tes;
V – aos co la te ra is, até o quar to grau.
§ 1º O pe di do de in de ni za ção po de rá ser for mu la -

do até cen to e vin te dias a con tar da pu bli ca ção des ta
lei. No caso de re co nhe ci men to pela Co mis são Espe ci -
al, o pra zo se con ta da data do re co nhe ci men to.

§ 2º Ha ven do acor do en tre as pes so as no mi na -
das no ca put des te ar ti go, a in de ni za ção po de rá ser re-
que ri da in de pen den te men te da or dem nele pre vis ta.

§ 3º Re co nhe ci da a mor te, nos ter mos da alí nea
b do in ci so I do art. 4º, po de rão as pes so as men ci o na -
das no ca put, na mes ma or dem e con di ções, re que -
rer à Co mis são Espe ci al a in de ni za ção.
....................................................................................
....................................................................................

(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 37, DE 2002

(Nº 1.593/99, na Casa de ori gem)

Acres cen ta in ci sos aos arts. 53, pa-
rá gra fo úni co, e 80, da Lei nº 9.610, de 19
de fe ve re i ro de 1998. Dis põe so bre a nu-
me ra ção se qüen ci al de obra ar tís ti ca, li-
te rá ri as ou ci en ti fi ca e fo no gra ma.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º O parágrafo único do art. 53 da Lei nº
9.610, de 19 de fevereiro de 1998, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso V:

“Art. 53. .................................................
Pa rá gra fo úni co. ...................................
..............................................................

V – a nu me ra ção se qüen ci al da obra." (NR)
Art. 2º O art. 80 da Lei nº 9.610, de 19

de fe ve re i ro de 1998, pas sa a vi go rar acres-
ci do do se guin te in ci so V:

“Art. 80. .................................................
..............................................................
V – nu me ra ção se qüen ci al da obra."

(NR)

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

PROJETO DE LEI ORIGINAL
Nº 1.593, DE 1999

Acres cen ta in ci sos aos arts. 53, pa-
rá gra fo úni co, e 80 da Lei nº 9.610, de
1998.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O pa rá gra fo úni co do art. 53 da Lei nº

9.610/98 pas sa a vi go rar acres ci do do se guin te in ci so V;

“Art. 53. .................................................
Pa rá gra fo úni co. ...................................
V – a nu me ra ção se qüen ci al da obra.

(NR)

Art. 2º O art. 80 da Lei nº 9.610/98 pas sa a vi-
go rar acres ci do do in ci so V, com a se guin te re da -
ção:

“Art. 80. .................................................
V – nu me ra ção se qüen ci al da obra."

(NR)

Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

Jus ti fi ca ção

A pro pos ta que ora se apre sen ta ob je ti va à pro-
te ção dos au to res. Sem a nu me ra ção das obras, tan to 
nos con tra tos de edi ção como na uti li za ção de fo no -
gra mas, fica di fí cil de li mi tar a ex ten são dos di re i tos
au to ra is.

Nes se caso, o au tor não tem como fis ca li zar,
com ga ran tia o nú me ro de exem pla res ven di dos. O
edi tor, por exem plo, pode ter pro ce di do a uma ti ra gem 
mais am pla do que a pre vis ta no con tra to de edi ção,
re ten do o va lor que de ve ria ser pago a tí tu lo de di re i -
tos do au tor.
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Tor na-se ne ces sá rio cri ar um me ca nis mo de
pro te ção e, nes sas hi pó te ses, a nu me ra ção das
obras se re ve la um meio efi caz para atin gir esse de si -
de ra to.

Nes se caso, o au tor não tem como fis ca li zar,
com ga ran tia o nú me ro de exem pla res ven di dos. O
edi tor, por exem plo, pode ter pro ce di do a em cada
exem plar, a nu me ra ção se qüen ci al, para o que con ta -
mos com o apo io de nos sos ilus tres Pa res.

Sala das Ses sões, de de 1999. – De pu ta do Pro-
fes sor Lu i zi nho.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

Alte ra, atu a li za e con so li da a Le gis -
la ção so bre Di re i tos Au to ra is e dá ou tras
pro vi dên ci as.

....................................................................................

TÍTULO IV
Da Uti li za ção de Obras Inte lec tu a is

e dos Fo no gra mas

CAPÍTULO I
Da Edi ção

Art. 53. Me di an te con tra to de edi ção, o edi tor,
obri gan do-se a re pro du zir e a di vul gar a obra li te rá ria,
ar tís ti ca ou ci en tí fi ca, fica au to ri za do, em ca rá ter de
ex clu si vi da de, a pu bli cá-la e a ex plo rá-la pelo pra zo e
nas con di ções pac tu a das com o au tor.

Pa rá gra fo úni co. Em cada exem plar da obra o
edi tor men ci o na rá:

I – o tí tu lo da obra e seu au tor;
II – no caso de tra du ção, o tí tu lo ori gi nal e o

nome do tra du tor;
III – o ano de pu bli ca ção;
IV – o seu nome ou mar ca que o iden ti fi que.

....................................................................................

CAPÍTULO V
Da Uti li za ção de Fo no gra ma

Art. 80. Ao pu bli car o fo no gra ma, o pro du tor
men ci o na rá em cada exem plar:

I – o tí tu lo da obra in clu í da e seu au tor;
II – o nome ou pse u dô ni mo do in tér pre te;
III – o ano de pu bli ca ção;
IV – o seu nome ou mar ca que o iden ti fi que.

....................................................................................

....................................................................................

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 97, DE 2002

(Nº 1.177/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a per mis -
são ou tor ga da à Rá dio TV do Ama zo nas
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de Rio Bran co, Esta do do Acre.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 418, de 31 de ju lho de 2000, que re no va por
dez anos, a par tir de 23 de ju nho de 1992, a per mis -
são ou tor ga da à Rá dio TV do ama zo nas Ltda., para
ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra-
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de 
de Rio Bran co, Esta do do Acre.

Art. 2º Este de cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 1.353, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII. com bi na do

com o § 3º  do art. 223, da Cons ti tu i cão Fe de ral, sub-
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções, re no va ção de per mis -
sões para ex plo rar, por dez anos, ser vi ços de ra di o di -
fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, con for me os
se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 357, de 24 de ju lho de 2000 – Rá-
dio Cul tu ra de Fer nan dó po lis Ltda., na ci da de de Fer-
nan dó po lis – SP;

2 – Por ta ria nº 360, de 24 de ju lho de 2000 –
Som pur São Pa u lo Ra di o di fu são Ltda., ori gi na ri a -
men te Som pur-Ra di o di fu são Ltda., na ci da de de São
Pa u lo – SP;

3 – Por ta ria nº 363, de 24 de ju lho de 2000 – Rá-
dio Anda iá Ltda., na ci da de de San to Antô nio de Je-
sus – BA;

4 – Por ta ria nº 364, de 24 de ju lho de 2000 – Rá-
dio Di fu so ra de Pi ra ci ca ba S.A, na ci da de de Pi ra ci ca -
ba – SP;

5 – Por ta ria nº 368, de 24 de ju lho de 2000 –
Rede Ser ra na de Ra di o di fu são Ltda., na ci da de de
Taió – SC;

6 – Por ta ria nº 370, de 24 de ju lho de 2000 – Sis-
te ma Bar re ten se de Co mu ni ca ção e Cul tu ra Ltda., na
ci da de de Bar re tos – SP;
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7 – Por ta ria nº 372, de 24 de ju lho de 2000 – Rá-
dio Jor nal de Pro priá Ltda., na ci da de de Pro priá –
SE;

8 – Por ta ria nº 375, de 24 de ju lho de 2000 – Rá-
dio O Dia FM Ltda., ori gi na ri a men te Rá dio Di fu so ra
Vale do Pa ra í ba Ltda., na ci da de do Rio de Ja ne i ro –
RJ;

9 – Por ta ria nº 417, de 31 de ju lho de 2000 –
Fun da ção Ce a ren se de Pes qui sa e Cul tu ra, na ci da -
de de For ta le za – CE; e

10- Por ta ria nº 418, de 31 de ju lho de 2000 –
Rá dio TV do Ama zo nas Ltda., ori gi na ri a men te Rá-
dio TV do Ama zo nas S.A., na ci da de de Rio Bran co
– AC;

11 – Por ta ria nº 446, de 14 de agos to de 2000
– Rede Fron te i ra de Co mu ni ca ções Ltda., ori gi na ri a -
men te Empre sa Rá dio Di fu so ra Ci da de Jar dim
Ltda., na ci da de de Blu me nau – SC; e

12 – Por ta ria nº 489, de 17 de agos to de 2000
– Rá dio Glo bo de Sal va dor Ltda., trans fe ri da para
Di a man ti na Rá dio e Te le vi são Ltda., na ci da de de
Sal va dor – BA.

Bra sí lia, 22 de se tem bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM nº 376/MC

Bra sí lia, 15 de se tem bro de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
Sub me to à apre ci a ção de Vos sa Exce lên cia a

in clu sa Por ta ria nº 418 31 de ju lho de 2000, pela qual
re no vei a per mis são ou tor ga da à Rá dio TV do Ama-
zô nia, ori gi na ri a men te de no mi na da Rá dio TV do
Ama zo nas S.A., pela Por ta ria MC nº 119, de 22 de ju-
nho de 1982, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União de
23 se guin te, para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de Rio
Bran co, Esta do do Acre.

Os ór gãos com pe ten tes des te Mi nis té rio ma ni -
fes ta ram-se so bre O pe di do con si de ran do-o ins tru í do 
de acor do com a le gis la ção apli cá vel, o que me le vou
a de fe rir re que ri men to de re no va ção.

Escla re ço que, nos ter mos do § 3º do art. 223 da
Cons ti tu i ção, O ato de re no va ção so men te pro du zi rá
efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na ci o -
nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato, acom pa nha do do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº
29600.000072/92 que lhe deu ori gem.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 418, DE 31 DE JULHO

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no
uso de suas atri bu i ções con for me o dis pos to no art.
6º, in ci so II, do De cre to nº 88.086, de 26 de ja ne i ro de
1983, e ten do em vis ta o que cons ta ao Pro ces so
Admi nis tra ti vo nº 22600.000072/92, re sol ve:

Art. 1º Re no var, de acor do com o art. 33, § 3º, da
Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez anos, a
par tir de 23 de ju nho de 1992, a per mis são ou tor ga da
à Rá dio TV do Ama zo nas Ltda., ori gi na ri a men te Rá-
dio TV do Ama zo nas S.A., pela Por ta ria MC nº 119,
de 22 de ju nho de 1982, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al
da União de 23 se guin te, para ex plo rar, sem di re i to de
ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre-
qüên cia mo du la da, na ci da de de Rio Bran co, Esta do
do Acre.

Art. 2º A ex plo ra ção do ser vi ço de ra di o di fu são,
cuja ou tor ga é re no va da por esta Por ta ria, re ger-se-á
pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca ções, leis
sub se qüen tes e seus re gu la men tos.

Art. 3º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção.

Art. 4º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.

PARECER CONJUR/MC Nº 790, DE 2000

Re fe rên cia: Pro ces so nº 29600.000072/92
Ori gem: De le ga cia do MC do Esta do do Acre
(Atu al men te sob a ju ris di ção da DMC/AM)
Inte res sa da: Rá dio TV do Ama zo nas Ltda.
Assun to: Re no va ção de Ou tor ga.
Emen ta: Per mis são para ex plo rar ser vi ço de ra-

di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, cujo pra-
zo teve seu ter mo 23 de ju nho de 1992.

Pe di do apre sen ta do tem pes ti va men te. Re gu la -
res a si tu a ção téc ni ca  e a vida so ci e tá ria.

Con clu são: Pela ra ti fi ca ção do Pa re cer Ju rí di co
DMC/AC e in for ma ção DPOUT nº 36/96, que
con clu í ram fa vo ra vel men te ao re que ri do.

Tra ta o pre sen te pro ces so de pe di do de re no va -
ção de per mis são for mu la do pela Rá dio TV do Ama-
zo nas Ltda., per mis si o ná ria do ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da de de
Rio Bran co, Esta do do Acre, con for me Por ta ria MC nº
119, de 22 de ju nho de 1982, pu bli ca da no Diá rio Ofi-
ci al da União de 23 sub se qüen te.

2. O as sun to foi ob je to de aná li se pela De le ga cia 
do MC no Esta do do Acre, ten do aque la De le ga cia
con clu í do fa vo ra vel men te ao ple i to, con so an te Pa re -
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cer Ju rí di co de fls. 37 dos au tos, ra ti fi ca do pela Infor-
ma ção DPOUT nº 36/96, de fls. 47.

3. Cum pre ob ser var que, após a emis são do Pa-
re cer DMC/AC e Infor ma ção DPOUT nº 36/96, nos
ter mos da Por ta ria nº 9, de 24 de ja ne i ro de 1997, cu-
jos atos le ga is de cor ren tes fo ram apro va dos pela Por-
ta ria nº 19, de 8 de abril de 1997, a en ti da de foi au to ri -
za da a trans for mar seu tipo so ci e tá rio em so ci e da de
por co tas de res pon sa bi li da de li mi ta da, per ma ne cen -
do com a de no mi na ção so ci al de Rá dio TV do Ama-
zo nas Ltda., fi can do os qua dros so ci e tá rio e di re ti vo
apro va dos com a se guin te com po si ção:

Co tis tas Co tas Va lor (R$)
Phe lip pe Daou 69.400.000 7.198.176,00
Jo a quim Mar ga ri do 2.700.000 280.136,00
Mil ton de M. Cor de i ro 2.230.000 231.248,00
Ni vel le Daou Jú ni or 359.000 38.024,00
Alu í sio José Daou 54.000 5.432,00
Mag da le na Arce Daou 22.941 2.328,00
Ma ria Edí S. M. Cor de i ro 22.941 2.328,00
Dea Ri be i ro Mar ga ri do 22.941 2.328,00
To tal:                           74.811.823 7.760.000,00

Ge ren tes: Mil ton de Ma ga lhães Cor de i ro
Ni ve i le Daou Jú ni or

4. A ou tor ga ori gi nal está am pa ra da ju ri di ca -
men te nos ter mos do que dis põem a Lei nº 5.785,
de 1972, e o De cre to nº 88.066, de 1983, eis que o
pe di do de sua re no va ção foi apre sen ta do na for ma
de vi da, no pra zo le gal e com a do cu men ta ção há bil.

5. Nos ter mos da lei, o pe di do ter-se-á como de-
fe ri do, por quan to não de ci di do ao ter mo da res pec ti va 
con ces são ou per mis são, sen do per mi ti do o fun ci o -
na men to, em ca rá ter pre cá rio, dos ser vi ços ou tor ga -
dos e não re no va dos em tem po há bil, con clu in do-se,
des ta for ma, que a ter mi na ção do pra zo da per mis são 
ou a pen dên cia da sua re no va ção, a cur to ou a lon go
pra zo, não de ter mi nam, ne ces sa ri a men te, a ex tin ção
do ser vi ço pres ta do.

6. Isto pos to, man te nho o en ten di men to do ci ta -
do Pa re cer, pro pon do o en ca mi nha men to dos pre-
sen tes au tos, acom pa nha dos de mi nu tas dos atos
pró pri os, à con si de ra ção do Exmº Sr. Mi nis tro das Co-
mu ni ca ções, au to ri da de com pe ten te para co nhe cer e
de ci dir do pe di do.

7. Pos te ri or men te, a ma té ria de ve rá ser apre ci a -
da pelo Con gres so Na ci o nal, con so an te dis põe o § 3º
do art. 223 da Cons ti tu i ção, para que o ato de re no va -
ção pos sa pro du zir seus efe i tos le ga is.

É o Pa re cer sub cen su ra.

Bra sí lia, 20 de ju nho de 2000. – Zil da Be a triz
Sil va de Cam pos Abreu, Advo ga da.

De acor do.
À con si de ra ção da Srª Co or de na do ra-Ge ral de

Assun tos Ju rí di cos de Co mu ni ca ções.

Bra sí lia, 20 de ju lho de 2000. – Ma ria da Gló ria
Tuxi dos San tos, Co or de na do ra.

De Acor do. Sub me to à Se nho ra Con sul to ra Ju rí -
di ca.

Bra sí lia, 20 de ju lho de 2000. – Adal zi ra Fran ça
So a res e Luc ca, Co or de na do ra-Ge ral de Assun tos
Ju rí di cos de Co mu ni ca ção.

DESPACHO CONJUR/MC Nº 1.155, DE 2000

Apro vo o Pa re cer Con jur/MC nº 790/2000, que
con clui pelo de fe ri men to do pe di do de re no va ção do
pra zo de vi gên cia da per mis são ou tor ga da à Rá dio
TV do Ama zo nas Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra-
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, na ci da -
de de Rio Bran co, Esta do do Acre. Re me tam-se os
au tos, acom pa nha dos das mi nu tas de Expo si ção de
Mo ti vos e Por ta ria, à con si de ra ção do Exmº Se nhor
Mi nis tro das Co mu ni ca ções, au to ri da de com pe ten te
para co nhe cer e de ci dir do pe di do.

Bra sí lia, 21 de ju lho de 2000. – Ra i mun da No-
na ta Pi res, Con sul ta Ju rí di ca.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 98, DE 2002

(Nº 1.182/2001 na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da Rá dio Pro gres so de Des can so
Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu -
são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Des can so, Esta do de San ta Ca ta ri na.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o
De cre to s/nº, de 22 de agos to de 2000, que re no va
por dez anos, a par tir de 14 de se tem bro de 1992, a
con ces são da Rá dio Pro gres so de Des can so Ltda.,
para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Des can so, Esta do de San ta Ca ta ri na.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor
na data de sua pu bli ca ção.

Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  19 04953

    339ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



04954 Sex ta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002340    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  19 04955

    341ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



04956 Sex ta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002342    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  19 04957

    343ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



PARECER CONJUR/MC Nº 892/00

Re fe rên cia: Pro ces so nº 29820.000347/92
Ori gem: De le ga cia do MC no Esta do de San ta

Ca ta ri na
Inte res sa da: Rá dio Pro gres so de Des can so Ltda.
Assun to: Re no va ção de ou tor ga
Emen ta: Con ces são para ex plo rar ser vi ço de

ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, cujo pra zo teve seu
ter mo em 14-9-92. Pe di do apre sen ta do tem pes ti va men -
te. Re gu la res a si tu a ção téc ni ca e a vida so ci e tá ria.

Con clu são: Pelo de fe ri men to do pe di do.
Tra ta o pre sen te pro ces so de pe di do de re no va -

ção de con ces são for mu la do pela Rá dio Pro gres so

de Des can so Ltda., con ces si o ná ria do ser vi ço de ra-
di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de Des-
can so, Esta do de San ta Ca ta ri na.

2. A ou tor ga em ques tão foi de fe ri da à en ti da de
con for me De cre to nº 87.507, de 23 de agos to de
1982, cujo Con tra to de Con ces são foi pu bli ca do no
Diá rio Ofi ci al da União em 14 de se tem bro se guin te.

3. O pe di do foi ob je to de aná li se pela De le ga cia
do MC no Esta do de San ta Ca ta ri na, ten do aque la
De le ga cia con clu í do fa vo ra vel men te ao ple i to con so -
an te. Pa re cer Ju rí di co nº 242/92, fls. 27/30, dos au tos.

4. Re e xa mi na das as pe ças que cons ti tu em os
au tos do pre sen te pro ces so, o pe di do, sua do cu men -
ta ção e os fun da men tos ju rí di cos que de ter mi na ram a
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pos tu ra de de fe ri men to ado ta da pela DMC/SC, con-
cluo, igual men te, pelo de fe ri men to do pos tu la do,
acres cen tan do o se guin te:

 – a en ti da de ob te ve au to ri za ção para efe tu ar
trans fe rên cia in di re ta da sua ou tor ga con for me EM nº
58, de 9 de maio de 1996, cu jos atos le ga is de cor ren -
tes fo ram apro va dos pela Por ta ria nº 174, 7 de de-
zem bro de 1998, fi can do seus qua dros di re ti vo e so ci -
e tá rio as sim cons ti tu í dos:

Co tis tas  co tas 
Abel Bas so 240
Ade mar Sil va 120
Ange lo Bas so 216
Gel so Dor va li no Bas so 120
José Bas so 126
Li rio Sig nor 100
Luiz Bas so 144
Ro ber to Car los Bas so 126
Ne u to Fa us to de Con to 100
Val dir Bas so 120
Vi tó rio Bas so  588
To tal 2.000

Di re to res: José Bas so
Luiz Bas so

                  Val dir Bas so

5. Res sal te-se que a ou tor ga ori gi nal está am-
pa ra da ju ri di ca men te nos ter mos do que dis põem a
Lei nº 5.785, de 1972, e o De cre to nº 88.066, de
1983, eis que o pe di do de sua re no va ção foi apre-
sen ta do na for ma de vi da, no pra zo le gal e com a do-
cu men ta ção há bil.

6. Nos ter mos da lei, o pe di do ter-se-á como de-
fe ri do, por quan to não de ci di do ao ter mo da res pec ti va 
con ces são ou per mis são, sen do per mi ti do o fun ci o -
na men to, em ca rá ter pre cá rio, dos ser vi ços ou tor ga -
dos e não re no va dos em tem po há bil, con clu in do-se,
des ta for ma, que a ter mi na ção do pra zo da con ces -
são ou a pen dên cia da sua re no va ção, a cur to ou a
lon go pra zo, não de ter mi na, ne ces sa ri a men te, a ex-
tin ção do ser vi ço pres ta do.

7. Isto pos to, pro po nho o en ca mi nha men to dos
pre sen tes au tos ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do das
Co mu ni ca ções, acom pa nha dos de mi nu ta dos atos
de re no va ção cor res pon den tes – Expo si ção de Mo ti -
vos e De cre to – com vis tas ao en ca mi nha men to para
o Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
au to ri da de com pe ten te para co nhe cer e de ci dir do
pe di do.

8. Pos te ri or men te, a ma té ria de ve rá ser apre ci a -
da pelo Con gres so Na ci o nal, con so an te dis põe o § 3º

do art. 223 da Cons ti tu i ção, para que o ato de re no va -
ção pos sa pro du zir seus efe i tos le ga is.

É o Pa re cer sub cen su ra.

Brasília, 26 de julho de 2000. – Flávia Cristina
dos Santos Rocha, Chefe de Divisão.

De acor do. Sub me to à Se nho ra Con sul to ra Ju rí -
di ca.

Bra sí lia, 26 de ju lho de 2000. – Ma ria da Gló ria
Tuxi F. dos San tos, Co or de na do ra-Ge ral de Assun-
tos Ju rí di cos de Co mu ni ca ções.

DESPACHO CONJUR/MC Nº 1.330/100

Apro vo o Pa re cer Con jur/MC nº 892/00, que
con clui pelo de fe ri men to do pe di do de re no va ção do
pra zo de vi gên cia da con ces são ou tor ga da à Rá dio
Pro gres so de Des can so Ltda., para ex plo rar ser vi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de
Des can so, Esta do de San ta Ca ta ri na. Re me tam-se
os au tos, acom pa nha dos de mi nu tas de Expo si ção de
Mo ti vos e De cre to, à con si de ra ção do Exmº Se nhor
Mi nis tro com vis tas ao en ca mi nha men to para o Exce-
len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca.

Bra sí lia, 28 de ju lho de 2000. – Ra i mun da No-
na ta Pi res, Con sul to ra Ju rí di ca.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 99, DE 2002

(Nº 1.184/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são ou tor ga da à TVSBT – Ca nal 3 de
Nova Fri bur go Ltda., para ex plo rar ser vi -
ço de ra di o di fu são de sons e ima gens
(te le vi são) na ci da de de Nova Fri bur go,
Esta do do Rio de Ja ne i ro.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De-

cre to s/nº, de 17 de ju lho de 2000, que re no va por quin-
ze anos, a par tir de 22 de mar ço de 1994, a con ces são
ou tor ga da à TVSBT – Ca nal 3 de Nova Fri bur go Ltda.,
para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são de sons e ima gens (te le vi são) na ci da de de
Nova Fri bur go, Esta do do Rio de Ja ne i ro.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.
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PARECER CONJUR/MC Nº 656/2000

Referência: Processo nº 53770.000951/93
Origem: Delegacia do MC no Estado do Rio de

Janeiro
Interessada: TVSBT — Canal 3 de Nova

Friburgo Ltda.
Assunto: Renovação de outorga
Ementa: Concessão para explorar serviço de

radiodifusão de sons e imagens, cujo prazo teve seu
termo em 22 de março de 1994.

Pedido apresentado tempestivamente.
Regulares a situação técnica e a vida societária.
Conclusão: Pelo deferimento do pedido.
Trata o presente processo de pedido de

renovação de concessão, formulado pela TVSBT —
Canal 3 de Nova Friburgo Ltda., concessionária do
serviço de radiodifusão de sons e imagens, na cidade
de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro, conforme
Decreto nº 83.094, de 26 de janeiro de 1979, com o
correspondente contrato de concessão, publicado no
Diário Oficial da União de 22 de março de 1979, cujo
prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de
10 de maio de 1991.

2. Observamos que a concessão foi originalmente
outorgada à TVS — TV Studios Sílvio Santos Ltda.,
transferida para a TVS — Canal 3 de Nova Friburgo
Ltda., conforme Decreto nº 91.042, de 5 de março de
1985, autorizada a alterar sua denominação social para
TVSBT — Cana 3 de Nova Friburgo Ltda., pela Portaria
nº 111, de 29 de abril de 1986.

3. O assunto foi objeto de análise pela Delegacia
do MC no Estado do Rio de Janeiro, tendo aquela
Delegacia concluído favoravelmente ao pleito,
consoante Parecer Jurídico nº 115/95, fls. 198, dos
autos, cumprindo observar, apenas que, após a
emissão do referido parecer, foram aprovados novos
quadros societário (com elevação do capital social)
diretivo para a entidade, que ficaram com a seguinte
composição:
Cotistas Cotas Valor (R$)
Cíntia Abravanel 556.875 651.543,75
Carmen Torres Abravanel 5.625 6.581,25
Total 562.500 658.125,00
1º Diretor Conselheiro Henrique Abravanel
2º Diretor Conselheiro João Pedro Fassina
3º Diretor Conselheiro Ivandir Kotait
Diretor Superintendente Ivandir Kotait
Diretor Adjunto Walter Zagari
Diretor Administrativo-Financeiro José Roberto dos
Santos Maciel
Diretora Comercial Sara Benvinda Soares
Diretor Técnico Romeu Paris Filho

4. A outorga original está amparada juridicamente
nos termos do que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e o
Decreto nº 88.066, de 1983, eis que o pedido de sua
renovação foi apresentado na forma devida, no prazo
legal e com a documentação hábil.

5. Nos termos da lei, o pedido ter-se-á como
deferido, porquanto não decidido ao termo da
respectiva concessão ou permissão, sendo permitido
o funcionamento, em caráter precário, dos serviços
outorgados e não renovados em tempo hábil,
concluindo-se, dessa forma, que a terminação do
prazo da concessão ou pendência da sua renovação,
a curto ou a longo prazo, não determinam,
necessariamente, a extinção do serviço prestado.

6. Isto posto, mantenho o entendimento do citado
Parecer, propondo o encaminhamento dos presentes autos
ao Exmº Sr. Ministro de Estado das Comunicações,
acompanhados de minuta dos atos de renovação
correspondentes – Exposição de Motivos e Decreto – com
vistas ao encaminhamento para o Excelentíssimo Senhor
Presidente da República, autoridade competente para
conhecer e decidir do pedido.

7. Posteriormente, a matéria deverá ser
apreciada pelo Congresso Nacional, consoante
dispõe o § 3º do art. 223 da Constituição, para que o
ato de renovação possa produzir seus efeitos legais.

Brasília, 16 de junho de 2000. – Zilda Beatriz
Silva de Campos Abreu, Advogada.

De acordo. À consideração da Srª
Coordenadora-Geral de Assuntos Jurídicos de
Comunicações.

Brasília, 16 de junho de 2000. – Maria da Glória
Tuxi F. dos Santos, Coordenadora.

De acordo. Submeto à Senhora Consultora
Jurídica.

Brasília, 16 de junho de 2000. – Adalzira
França Soares de Lucca, Coordenadora-Geral de
Assuntos Jurídicos de Comunicações.

DESPACHO CONJUR/MC Nº 964/2000

Aprovo o Parecer Conjur/MC nº 656/2000, que
conclui pelo deferimento do pedido de renovação do
prazo de vigência da concessão outorgada à TVSBT —
Canal 3 de Nova Friburgo Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens, na cidade de Nova
Friburgo, Estado do Rio de Janeiro. Remetam-se os
autos, acompanhados de minutas de Exposição de
Motivos e Decreto, à consideração do Exmº Senhor
Ministro com vistas ao encaminhamento para o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.

Brasília, 20 de junho de 2000. – Raimunda
Nonata Pires, Consultora Jurídica.

(À Comissão de Educação.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 100, DE 2002

(Nº 1.190/2001, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Anhanguera S/A
para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de
Goiânia, Es tado de Goiás.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o De-
creto s/nº, de 29 de setembro de 2000, que renova por
dez anos, a partir de 1º de novembro de 1993, a
concessão da Rá dio Anhanguera S/A para explorar,
sem direito de exclusivida de, serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Goiânia, Estado
de Goiás.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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PARECER SEJUR/DRMC/GO Nº 4

Referência: Processo nº 29670.000236/93
Inte res sa da: Rá dio Anhan gue ra S.A
Origem: Delegacia Regional do MC em Goiás
Assunto: Renovação de outorga
Emenda: Concessão para executar serviço de
radiodifusão sonora, cujo prazo teve seu termo final
em 1º de novembro de 1993. Pedido apresentado
tempestivamente. Regulares a situação técnica e a
vida societária.
Con clu são: Pelo de fe ri men to.

A Rádio Anhanguera S.A, concessionária do
serviço de radiodifusão sonora em Onda Média, na
cidade de Goiânia, Estado de Goiás, requer
renovação do prazo de vigência de sua concessão,
cujo termo final ocorreu em 1º-11-93.

I – Os Fa tos

Mediante Decreto nº 89.472, de 21 de março de
1984, foi autorizada a renovação da concessão à
Rádio Anhanguera S.A, para explorar, por 10 anos o
serviço de radiodifusão sonora em Onda Média, na
cidade de Goiânia, Estado de Goiás.

A outorga em questão começou a vigorar em 1º
de novembro de 1983, face a edição do decreto acima
citado.

Cum pre res sal tar que, du ran te o úl ti mo pe río do
de vi gên cia da ou tor ga, a en ti da de so freu pena e foi
ad ver ti da, con for me se ve ri fi ca de seus as sen ta men -
tos ca das tra is. (fls. 35/36)

II – Do Mé ri to

O Código Brasileiro de telecomunicações,
instituído pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962,
estabelece os prazos de 10 (dez) anos para o serviço
de radiodifusão sonora e 15 (quinze) anos para o
serviço de telecomunicações, que poderão ser
renovados por período sucessivos e iguais (art. 33 §
3º), períodos esses mantidos pela atual Constituição
(art. 223 § 5º)

De acordo com o art. 4º, da Lei nº 5.785, de 23
de junho de 1972, as entidades que desejarem a
renovação do prazo de sua outorga, deverão dirigir
requerimento ao órgão competente, no período
compreendido entre o 6º (sexto) e o 3º (terceiro) mês
anterior ao término do respectivo prazo.

O prazo de vigência desta concessão, teve seu
final dia 1º de novembro de 1993, pois começou a
vigorar em 1º-11-83, com a edição do decreto de
renovação da outorga já referido, e os efeitos jurídicos
da outorga foram mantidos pelo prazo residual,
conforme disposto no Decreto do dia 10 de maio de
1991, publicado na Diário Oficial do dia 13

subseqüente, cabendo esclarecer que o prazo desta
concessão já foi renovado anteriormente, no período
próprio.

O pedido de renovação da outorga, ora em
exame, foi protocotizado nesta Delegacia, no dia
30-7-93, dentro, pois do prazo legal (fl. 1), uma vez
que de acordo com o disposto na Lei da Renovação o
pedido deveria ser apresentado entre 1º de maio de
1993 e 1º de agosto de 1993.

A requerente tem seus quadros societário e
diretivo aprovados pelo Poder Concedente com a
seguinte composição:

A emissora se encontra operando regulamente,
dentro das características técnicas que lhe foram
atribuídas, conforme indica o setor de engenharia à fl. 34.

É regular a situação da concessionária perante
o Fundo de fiscalização das Telecomunicações –
FISTEL, consoante informação de fl. 40.

Finalmente, observa-se que o prazo de vigência
renovado a partir de 2 de novembro de 1993.

Con clu são

Do exposto, concluímos pelo deferimento do
encaminhamento dos autos ao Departamento de
Outorgas, que o Jurídica, para prosseguimento.

É o pa re cer “sub cen su ra”.
Go iâ nia, 13 de ja ne i ro de 1997. – Ja ci a ra da Sil-

va Ro cha, Che fe do Ser vi ço Ju rí di co – SEJUR.
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De acor do:
Enca mi nhe-se como pro pos to.
Go iâ nia, 13 de ja ne i ro de 1996. – Ro nal do Cou-

ti nho Se i xo de Bri to, De le ga do Re gi o nal do MC em
Go iás.

(À Co mis são de Edu ca ção.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 101, DE 2002

(Nº 1.191/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são da Rá dio Cul tu ra de Ara ça tu ba Ltda.,
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so-

no ra em onda mé dia na ci da de de Ara ça -
tu ba, Esta do de São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De-

cre to s/nº, de 29 de se tem bro de 2000, que re no va por
dez anos, a par tir de 1º de no vem bro de 1993, a con-
ces são da Rá dio Cul tu ra de Ara ça tu ba Ltda., para ex-
plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o -
di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Ara ça tu -
ba, Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º Este de cre to le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.
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PARECER CONJUR/MC Nº 1.135/00

Referência: Processo nº 50.830.001.000/93
Origem: Delegacia do MC no Estado de São

Paulo
Interessada: Rádio Cultura de Araçatuba Ltda.
Assunto: Renovação de outorga.
Ementa: Concessão para explorar o Serviço de

Radiodifusão Sonora em Ondas Médias, cujo prazo
teve seu termo em 1º de novembro de 1993. Pedido
apresentado tempestivamente. Regulares a situação
técnica e a vida societária.

Conclusão: Pelo deferimento do pedido.
Trata o presente processo de pedido de

renovação de concessão formulado pela Rádio
Cultura de Araçatuba Ltda., concessionária do
Serviço de Radiodifusão Sonora em Ondas Médias,
na Cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo,
conforme o Decreto nº 38.086, de 12 de outubro de
1955, publicado no Diário Oficial da União de 3 de
dezembro de 1955, renovada pela última vez através
do Decreto nº 89.472, de 21-3-84, publicado no
Diário Oficial da União de 22-3-84, cujo prazo
residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de
maio de 1991.

2. O pedido foi objeto de análise pela Delegacia
do MC no Estado de São Paulo, tendo aquela
Delegacia concluído favoravelmente ao pleito,
consoante o Parecer Jurídico nº 310/96, fls. 58/61 dos
autos.

3. Reexaminadas as peças que constituem os
autos do presente processo, o pedido, sua
documentação e os fundamentos jurídicos que
determinaram a postura de deferimento adotada pela
DMC/SP, concluo, igualmente, pelo deferimento do
postulado, acrescentando que:

a Portaria nº 330, de 14-6-96 decidiu pela
homologação da alteração do ato constitutivo da
entidade, devidamente registrado no órgão
competente, objeto do Processo Administrativo nº
174.551/82, mudando a composição do seu quadro
societário, que passou a ser assim constituído:
Cotistas      Cotas Valor
Gladys May Fares de Campos  7.500 7.500,00
Nicolau Fares de Campos         3.750 3.750,00
Martha Fares de Campos         3.750  3.750,00
Total:    15.000    15.000,00;

– a Portaria nº 194, de 16-4-96, dentre suas
resoluções, cujos atos legais foram aprovados pela
Portaria nº 330, de 14-6-96, autorizou o atual quadro
de gerentes da entidade, com esta composição:

Gerentes: Gladys May Fares de Campos
Nicolau Fares de Campos Martha Fares de Campos.

4. Ressalte-se que a outorga original está
amparada juridicamente nos termos do que dispõem
a Lei nº 5.785, de 1972, e o Decreto nº 88.066, de
1983, eis que o pedido de sua renovação foi
apresentado na forma devida, no prazo legal e com a
documentação hábil.

5. Nos termos da lei, o pedido ter-se-á como
deferido, porquanto não decidido ao termo da
respectiva concessão ou permissão, sendo permitido
o funcionamento, em caráter precário, dos serviços
outorgados e não renovados em tempo hábil,
concluindo-se, desta forma, que a terminação do
prazo da concessão ou a pendência da sua
renovação, a curto ou a longo prazo, não determina,
necessariamente, a extinção do serviço prestado.

6. Isto posto, proponho o encaminhamento dos
presentes autos ao Exmº Sr. Ministro de Estado das
Comunicações, acompanhados de minuta dos atos
de renovação correspondentes – Exposição de
Motivos e Decreto – com vistas ao encaminhamento
para o Excelentíssimo Senhor Presidente da
República, autoridade competente para conhecer e
decidir do pedido.

7. Posteriormente, a matéria deverá ser
apreciada pelo Congresso Nacional, consoante
dispõe o § 3º do art. 223 da Constituição, para que o
ato de renovação possa produzir seus efeitos legais.

Bra sí lia, 23 de agos to de 2000. – Vâ nea Ra be -
lo, Che fe  de Ser vi ço 

De acor do. Sub me to à Se nho ra Con sul to ra Ju rí -
di ca.

Brasília, 29 de agosto de 2000. – Maria da
Glória Tuxi F. dos Santos, Coordenadora-Geral de
Assuntos Jurídicos de Comunicações.

DESPACHO CONJUR/MC Nº 1.742/00
Ado to o Pa re cer Con jur/MC nº 1.135/00, que con-

clui pelo de fe ri men to do pe di do de re no va ção do pra zo
de vi gên cia da con ces são ou tor ga da à Rá dio Cul tu ra de
Ara ça tu ba Ltda., para ex plo rar o Ser vi ço de Ra di o di fu -
são So no ra em Ondas Mé di as, na Ci da de de Ara ça tu -
ba, Esta do de São Pa u lo. Re me tam-se os au tos, acom-
pa nha dos de mi nu tas de Expo si ção de Mo ti vos e De-
cre to, à con si de ra ção do Exmº Se nhor Mi nis tro com vis-
tas ao en ca mi nha men to para o Exce len tís si mo Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca.

Brasília, 31 de agosto de 2000. – Raimunda
Nonata Pires, Consultora Jurídica.

(À omis são de Educação.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
 Nº 102, DE 2002

(Nº 1.200/2001,na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão
à Porto de Cima Rádio e Televisão Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de
Paranaguá, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a

Portaria nº 591, de 4 de outubro de 2000, que outorga
permissão à Porto de Cima Rádio e Televisão Ltda.,
para explorar, por dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Paranaguá, Estado do
Paraná.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 1.606, DE 2000

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos ter mos do art. 49, in ci so XII, com bi na do

com o § 3º do art. 223, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub-
me to à apre ci a ção de Vos sas Exce lên ci as, acom pa -
nha das de Expo si ções de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro 
de Esta do das Co mu ni ca ções, per mis sões para ex-
plo rar, pelo pra zo de dez anos, sem di re i to de ex clu si -
vi da de, ser vi ços de ra di o di fu são so no ra em onda mé-
dia, con for me os se guin tes atos e en ti da des:

1 – Por ta ria nº 590, de 4 de ou tu bro de 2000 –
Rá dio Itaí de Rio Cla ro Ltda., na ci da de de Ti ba ji –
PR;

2 – Por ta ria nº 591, de 4 de ou tu bro de 2000 –
Por to de Cima Rá dio e Te le vi são Ltda., na ci da de de
Pa ra na guá – PR;

3 – Por ta ria nº 592, de 4 de ou tu bro de 2000 –
RBN – Rede Bra sil Nor te de Co mu ni ca ção Ltda., na
ci da de de Alme i rim – PA;

Bra sí lia, 31 de ou tu bro de 2000. – Fer nan do
Hen ri que Car do so.

EM Nº 498/MC

Bra sí lia, 17 de ou tu bro de 2000

Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
De con for mi da de com as atri bu i ções le ga is e re-

gu la men ta res co me ti das a este Mi nis té rio, de ter mi -
nou-se a pu bli ca ção da Con cor rên cia nº 86/97 –
SFO/MC, com vis tas à im plan ta ção de uma es ta ção
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de
Pa ra na guá, Esta do do Pa ra ná.

2. A Co mis são Espe ci al de Âmbi to Na ci o nal,
cri a da pela Por ta ria nº 63, de 5 de fe ve re i ro de 1997,
al te ra da pela Por ta ria nº 795, de 17 de de zem bro de
1997, de po is de ana li sar a do cu men ta ção de ha bi li ta -
ção e as pro pos tas téc ni ca e de pre ço pela ou tor ga
das en ti da des pro po nen tes, com ob ser vân cia da Lei
nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, e da le gis la ção es-
pe cí fi ca de ra di o di fu são, con clu iu que a Por to de
Cima Rá dio e Te le vi são Ltda., ob te ve a ma i or pon tu a -
ção do va lor pon de ra do, nos ter mos es ta be le ci dos
pelo Edi tal, to man do-se as sim a ven ce do ra da Con-
cor rên cia, con for me ato da mes ma Co mis são, que
ho mo lo guei, ha ven do por bem ou tor gar a per mis são,
na for ma da por ta ria in clu sa.

3. Escla re ço que, de acor do com o § 3º do art.
223 da Cons ti tu i ção, o ato de ou tor ga so men te pro du -
zi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na-
ci o nal, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do 
ato.

Res pe i to sa men te, – Pi men ta da Ve i ga, Mi nis -
tro de Esta do das Co mu ni ca ções.

PORTARIA Nº 591,
DE 4 DE OUTUBRO DE 2000

O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, no uso
de suas atri bu i ções, em con for mi da de com o art. 32 do
Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va -
do pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963,
com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº 1.720, de
28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o que cons ta
do Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53740.000597/97, Con-
cor rên cia nº 86/97 – SFO/MC, re sol ve:

Art. 1º Ou tor gar per mis são á Por to de Cima Rá-
dio e Te le vi são Ltda., para ex plo rar, pelo pra zo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di -
fu são so no ra em onda mé dia, na ci da de de Pa ra na -
guá, Esta do do Pa ra ná.

Pa rá gra fo úni co. A per mis são ora ou tor ga da re-
ger-se-á pelo Có di go Bra si le i ro de Te le co mu ni ca -
ções, leis sub se qüen tes, re gu la men tos e obri ga ções
as su mi das pela ou tor ga da em suas pro pos tas.

Art. 2º Este ato so men te pro du zi rá efe i tos le ga is
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos 
do art. 223, § 3º, da Cons ti tu i ção.

Art. 3º O con tra to de ade são de cor ren te des ta
per mis são de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta
dias, a con tar da data de pu bli ca ção da de li be ra ção
de que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar-se
nulo, de ple no di re i to, o ato de ou tor ga.

Art. 4º Esta por ta ria en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção. – Pi men ta da Ve i ga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 103, DE 2002

(Nº 1.237/2001, na Câmara dos Deputados)

Apro va o ato que re no va a con ces -
são ou tor ga da à Rá dio Pa ra na í ba Ltda.,
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de
Itum bi a ra, Esta do de Go iás.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De-

cre to s/nº, de 21 de de zem bro de 2000, que re no va
por dez anos, a par tir de 10 de ju nho de 1995, a con-
ces são ou tor ga da à Rá dio Pa ra na í ba Ltda., para ex-
plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o -

di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de Itum bi a -
ra, Esta do de Go iás.

Art. 2º Este de cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

MENSAGEM Nº 24, DE 2001

Se nho res Mem bros do Con gres so Na ci o nal,
Nos termos do art. 49, inciso XII combinado com

o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato constante do Decreto de 21
de dezembro de 2000, que “Renova concessão das
entidades que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências”. As entidades
mencionadas são as seguintes:
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PARECER/SEJUR/DRMC/GO Nº 206

Referência: Processo nº 53670.000044/95
Origem: Delegacia Regional do MC em Goiás
Interessada: Rádio Paranaíba Ltda.
Assunto: Renovação de Outorga Concessão

para executar serviço de radiodifusão sonora, em
onda média. Regulares a situação técnica e a vida
societária.

Ementa: Pelo deferimento
Conclusão: A Rádio Paranaíba Ltda.,

concessionária do serviço de radiodifusão sonora em
Onda Média, na cidade de Itumbiara, Estado de
Goiás, requer renovação do prazo de vigência de sua
concessão, cujo termo final ocorreu em 1995, desde
que o pedido de renovação do período 1985/1995 em
tramitação seja ratificado pelo Congresso Nacional.

Os Fatos: Mediante Portaria nº 1.401, de 9 de
setembro de 1976, foi autorizada concessão a Radio
Paranaíba Ltda., para explorar, por 10 anos o serviço
de radiodifusão sonora em Onda Média, na cidade de
Itumbiara, Estado de Goiás.

Já o período compreendido entre 1985/1995,
(fls. 82/83), conforme consta da xerocópia da
mensagem de nº 371, de 29 de julho de 1992
publicada no Diário Oficial da União de 30-7-92, fls.
81, deixa claro que a mesma foi encaminhada ao
Congresso Nacional com o pedido de renovação da
rádio supracitada, sem contudo, haver qualquer
informação sobre a conclusão daquele.

Cumpre ressaltar que, durante o período
compreendido entre 1985/1995 a entidade foi

advertida, conforme se verifica de seus
assentamentos cadastrais (fls. 64).

Do Mérito: O Código Brasileiro de
Telecomunicações, instituído pela Lei nº 4.117, de 27
de agosto de 1962, estabelece os prazos de 10 (dez)
anos para o serviço de radiodifusão sonora a 15
(quinze) anos para o serviço de telecomunicações,
que poderão ser renovados por período sucessivos e
iguais (art. 33 § 3º), períodos esses mantidos pela
atual Constituição (art. 223 § 5º).

De acordo com o art. 4º, da Lei nº 5.785, de 23
de junho de 1972, as entidades que desejarem a
renovação do prazo de sua outorga, deverão dirigir
requerimento ao órgão competente, no período
compreendido entre o 6º (sexto) e o 3º (terceiro)
mês anterior ao término do respectivo prazo.

O prazo de vigência desta concessão, foi no
final em 1995.

O pedido de renovação da outorga, ora em
exame, foi protocolizado nesta Delegacia, no dia 8
de março de 1995 (fls. 01)

A requerente tem seus quadros societário e
diretivo aprovados pelo Poder Concedente com a
seguinte composição:

Cotistas Cotas Valor Em R$
Anair Goulart Machado 31.229 31.229,00

Radivair Miranda Machado 28.621 28.621,00

José Machado Sobrinho   3.150   3.150,00

Total 63.000 63.000,00
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Cargo Nome
Diretor-Geral Anair Goulart Machado
Diretor-Presidente Radivair Miranda Machado

A emissora se encontra operando regularmente,
dentro das características técnicas que lhe foram
atribuídas, conforme indica o setor de engenharia (fls. 65).

É re gu lar a si tu a ção da con ces si o ná ria pe ran te
o Fun do de Fis ca li za ção das Te le co mu ni ca ções –
FISTEL, con so an te in for ma ção de fls. 16.

Finalmente, observa-se que o prazo de vigência
da outorga deverá ser renovado a partir de 1995.

Conclusão

Do exposto, em face do contido nos expedientes
de fls. 78/79, 80 e 81, e, na hipótese do processo
referente a renovação do período de 1985/1995,
ainda não haver concluído, sugerimos que o presente
processo seja analisado concomitante com aquele.

Su ge ri mos, ain da, o encaminhamento destes
autos ao Departamento de Outorgas, que o enviará à
Consultoria Jurídica, para prosseguimento.

Goiânia, 12 de agosto de 1996. – Jaciara da
Silva Rocha, Chefe de Serviço – SEJUR.

De acordo:
Encaminhe-se como proposto.

Goiânia, 12 de agosto de 1996. – Ronaldo
Coutinho de Brito, Delegado do MC de Goiás.

(À Comissão de Educação.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 104, DE 2002

(Nº 1.598/2002, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Televisão Bahia
Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão de sons e imagens na
cidade de Salva dor, Estado da Bahia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o

Decreto s/nº, de 25 de junho de 2001, que renova por
quinze anos, a partir de 17 de maio de 1999, a
concessão outorgada à Televisão Bahia Ltda., para
explorar, sem direito de exclusi vidade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens na cidade de
Salvador, Estado da Bahia.

Art. 2º Este decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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PARECER CONJUR/MC Nº 457, DE 2001

Referência: Processo nº 53640.001880/98
Origem: Delegacia do MC no Estado da Bahia
Interessada: Televisão Bahia Ltda.
Assunto: Renovação de Outorga
Ementa: Concessão para executar serviço de

radiodifusão de sons e imagens, cujo prazo teve seu
termo final em 17-5-99. Pedido apresentado
tempestivamente. Regulares a situação técnica e a
vida societária.

Conclusão: Pelo deferimento
Trata o presente processo de pedido de

renovação de concessão, formulado pela Televisão
Bahia Ltda., concessionária do serviço de

radiodifusão de sons e imagens, na cidade de
Salvador, Estado da Bahia.

2. A outorga em questão foi deferida à entidade
conforme Decreto nº 89.624, de 7 de maio de 1984,
cujo Contrato de Concessão foi publicado no Diário
Oficial da União em 17 subseqüente.

3. O pedido foi objeto de análise pela Delegacia
do MC no Estado da Bahia, tendo aquela Delegacia
concluído favoravelmente ao pleito, consoante
Parecer Jurídico nº 160/2000, fls. 51/53, dos autos.

4. Reexaminadas as peças que constituem os
autos do presente processo, o pedido, sua
documentação e os fundamentos jurídicos que
determinaram a postura de deferimento adotada pela
DMC/BA, concluo, igualmente pelo deferimento do
postulado, acrescentando o seguinte:
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• a entidade obteve autorização para
efetuar alteração em seu contrato social
conforme Portaria nº 3, de 24 de janeiro de
2001, cujos atos legais decorrentes foram
comprovados mediante arquivamento da
respectiva alteração na Junta Comercial sob
o nº 96298628, ficando seu quadro
societário assim constituído:

Cotistas Cota Valor-R$
César de Araújo Mata Pires 891 89.100,00

Antônio Carlos Peixoto de
Magalhães Jr. 891 89.100,00

Carlos Borges Luz  13,5  1.350,00

Felix de Almeida Mendonça 13,5 1.350,00

Paula Pimentel Maron de
Magalhães 297 29.700,00

Carolina Pimentel de Magalhães 297 29.700,00

Luís Eduardo Maron de
Magalhães Filho 297 29.700,00

Total 2.700 2.700,00

5. Ressalte-se que a outorga original está
amparada juridicamente nos termos de que dispõem
a Lei nº 5.785, de 1972, e o Decreto nº 88.066, de
1983, eis que o pedido de sua renovação foi
apresentado na forma devida e no prazo legal e com
a documentação hábil.

6. Nos termos da lei, o pedido ter-se-á como
deferido, porquanto não decidido ao termo da
respectiva concessão ou permissão, sendo permitido
o funcionamento em caráter precário, dos serviços
outorgados e não renovados em tempo hábil,
concluindo, desta forma, que a terminação do prazo
da concessão ou a pendência da sua renovação, a
curto ou a longo prazo, não determina,
necessariamente, a extinção do serviço prestado.

7. Isto posto, proponho o encaminhamento dos
presentes autos ao Exmº Sr. Ministro das
Comunicações, acompanhados de minuta dos atos
de renovação correspondentes – Exposição de
Motivos e Decreto, com vistas ao encaminhamento
ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
autoridade competente para conhecer e decidir do
pedido.

8. Posteriormente, a matéria deverá ser
apreciada pelo Congresso Nacional, consoante
dispõe o § 3º, do art. 223 da Constituição, para que o
ato de renovação possa produzir seus efeitos legais.

É o Parecer “sub censura”.

Brasília, 16 de março de 2001. – Flávia Cristina
dos Santos Rocha Borges, Coordenadora.

De acordo. Encaminhe-se à Srª
Consultora Jurídica.

Em, 20 de abril de 2001. – Maria da Glória Tuxi
F. dos Santos, Coordenadora-Geral de Assuntos
Jurídicos de Comunicações.

Aprovo. Encaminhe-se ao Gabinete do Sr.
Ministro.

Em, 20 de abril de 2001. – Raimunda Nonata
Pires, Consultora Jurídica.

(À Comissão de Educação.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 105, DE 2002

(Nº 993/2001, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a
Associa ção Movimento Comunitário com
Rádio Local Panorama FM a executar
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Custódia, Estado de
Pernambuco.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a

Portaria nº 289, de 21 de junho de 2000, que autoriza
a Associação Movimento Comunitário com Rádio
Local Panorama FM a executar, por três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Custódia, Estado de
Pernambuco.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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  PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 106, DE 2002

(Nº 1.111/2001, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que autoriza a
Associa ção Comunitária para o
Desenvolvimen to de Tabapuã a executar
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Tabapuã, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 383, de 31 de julho de 2000, que autoriza a
Associação Comunitária para o Desenvolvimento de
Tabapuã a executar, por três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Tabapuã, Estado de São Paulo.

Art. 2º Este decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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PARECERES

PARECER Nº 270, DE 2002

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to nº 102, de 2002.

Re la tor: Se na dor Edi son Lo bão

Re la tó rio

A Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le, com
base no § 2º do art. 50 da Car ta Mag na e no art. 216
do Re gi men to Inter no, en ca mi nhou à Mesa o Re que -
ri men to nº 102 de 2002, no qual re quer se jam so li ci ta -
das ao Sr. Mi nis tro de Esta do da Sa ú de in for ma ções
so bre a con tra ta ção da em pre sa FENCE – Con sul to -
ria Empre sa ri al Ltda., por aque le ór gão, com a fi na li -
da de de de tec tar a exis tên cia e de sa ti var cam pos
mag né ti cos es pú ri os nas li nhas te le fô ni cas.

É o Re la tó rio.

Voto

O Se na dor Ro me ro Jucá, em Re que ri men to de
Infor ma ção sob nº 77, de 19 de mar ço de 2002, fez
pe di do idên ti co ao Mi nis té rio da Sa ú de. Esse Re que -
ri men to, que tam bém re la tei, foi en ca mi nha do ao Mi-
nis té rio em 3-4-02. Sabe-se que o pra zo re gi men tal
para a res pos ta da au to ri da de re que ri da é de 30 dias.
Sen do as sim, ma ni fes ta mo-nos pelo aguar do da res-
pos ta evi tan do-se, des sa for ma, a du pli ci da de da so li -
ci ta ção.

Sala das Ses sões, 18 de abril de 2002. Mo za ril -
do Ca val can ti, Re la tor.

PARECER Nº 271, DE 2002

Da Mesa do Se na do Fe de ral, so bre
o Re que ri men to nº 139, de 2002, que so li -
ci ta ao Mi nis tro da Jus ti ça in for ma ções
so bre as pro pri e da des de sa pro pri a das
para re ser vas in dí ge nas em Ro ra i ma.

Re la tor: Se na dor Ro nal do Cu nha Lima
Em cum pri men to às dis po si ções do art. 216, in-

ci so III, do Re gi men to Inter no, vem ao exa me des ta
Mesa Di re to ra, o Re que ri men to nº 139, de 2002, de
au to ria do Se na dor Mo za ril do Ca val can ti, que “re quer 
seja en ca mi nha do ao Mi nis tro da Jus ti ça pe di do de
in for ma ções so bre as pro pri e da des de sa pro pri a das
em Ro ra i ma para Re ser vas Indí ge nas, fa zen do cons-
tar da tas, va lo res pa gos e os pro ces sos que es tão
pen den tes de pa ga men to”.

A ini ci a ti va en con tra fun da men to nas de ter mi -
na ções do art. 50, § 2º da Car ta Mag na, as qua is pre-

vêm a hi pó te se de a Mesa da Câ ma ra dos De pu ta dos
e a do Se na do Fe de ral en ca mi nha rem pe di dos es cri -
tos de in for ma ção a Mi nis tro de Esta do ou qua is quer
ti tu la res de ór gãos di re ta men te su bor di na dos à Pre si -
dên cia da Re pú bli ca.

Ade ma is, a pro po si ção está em con for mi da de
com as re gras de fi ni das pelo Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, no ta da men te os in ci sos I e II do seu
art. 216.

Com efe i to, re la ti va men te ao pri me i ro dos dis-
po si ti vos ci ta dos, a ma té ria ob je to da pro po si ção em
exa me in clui-se en tre as sub me ti das à com pe tên cia fis-
ca li za do ra do Se na do Fe de ral, uma vez que o art. 49,
in ci so X, da Car ta vi gen te, pre co ni za ser da com pe -
tên cia ex clu si va do Con gres so Na ci o nal “fis ca li zar e
con tro lar, di re ta men te, ou por qual quer de suas Ca-
sas, os atos do Po der Exe cu ti vo, in clu í dos os da ad-
mi nis tra ção in di re ta”.

Além dis so, o re que ri men to em aná li se ob ser va
a ve da ção con ti da no in ci so II do su pra ci ta do art. 216,
quan to à obri ga to ri e da de de pro po si ções de sua na-
tu re za não en cer ra rem pe di do de pro vi dên cia, con-
sul ta, su ges tão, con se lho ou in ter ro ga ção so bre pro-
pó si to da au to ri da de a quem se di ri ge.

Por fim, a pro po si ção en con tra-se re di gi da de
acor do com a boa téc ni ca le gis la ti va.

Em con se qüên cia das ra zões aci ma ex pen di -
das, con clu í mos que o Re que ri men to nº 139, de
2002, ob ser va as dis po si ções cons ti tu ci o na is e re gi -
men ta is, bem como as pres cri ções da téc ni ca le gis la -
ti va, mo ti vo por que so mos pela sua apro va ção.

Mesa Di re to ra, Ra mez Te bet, Pre si den te –
Edil son Lo bão, Re la tor – Car los Wil son – A. C. Va-
la da res – Mo za ril do Ca val can ti – Ante re Paes de
Bar ros.

PARECER Nº 272, DE 2002

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o
Re que ri men to nº 143, de 2002.

Re la tor: Se na dor Car los Wil son
O Se nhor Se na dor Car los Be zer ra re quer, seja

so li ci ta do ao Sr. Mi nis tro de Esta do da Fa zen da, Dr.
Pe dro Ma lan, in for ma ções so bre o cum pri men to da
au to ri za ção con ce di da à União para des ti nar o va lor
de 10% (dez por cen to) do prin ci pal dos cré di tos re ce -
bi dos an te ci pa da men te da Re pú bli ca da Po lô nia “ao
Mi nis tro da De fe sa, em be ne fí cio de qual quer um ou
de to dos os Co man dos Mi li ta res, em seus pro gra mas
de re a pa re lha men to”, con for me o art. 5º da Re so lu -
ção nº 24, de 2001, apro va da pelo Se na do Fe de ral.
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A pro po si ção está de acor do com os dis po si ti -
vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os pe di -
dos de in for ma ções e de re mes sa de do cu men tos pe-
las au to ri da des do Po der Exe cu ti vo, bem como com
as nor mas de ad mis si bi li da de exi gi das pelo Ato da
Mesa n 1, de 2001, ra zão pela qual ma ni fes ta mo-nos
fa vo ra vel men te ao en ca mi nha men to do Re que ri men -
to nº 143, de 2002, ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do da
Fa zen da.

Sala das Re u niões, 17 de abril de 2002. – Se na -
dor Ra mez Te bet, Pre si den te – Se na dor Car los Wil-
son, Re la tor.

PARECER Nº 273, DE 2002

Da Mesa do Se na do Fe de ral so bre o
Re que ri men to nº 144, de 2002.

Re la tor: Se na dor Car los Wil son
O Se nhor Se na dor Ge ral do Cân di do re quer,

seja so li ci ta do ao Sr. Mi nis tro de Esta do da Jus ti ça,
Dr. Mi guel Re a le Jú ni or, in for ma ções so bre o in qué ri -
to cri mi nal ins ta u ra do pelo Mi nis té rio Pú bli co para
apu rar de nún ci as de ra cis mo no Exér ci to Bra si le i ro.

Sua Exce lên cia jus ti fi ca sua ini ci a ti va re fe rin -
do-se as de cla ra ções do Ge ne ral Pa u lo Ro ber to La-
ran je i ras, Co man dan te da 1ª Di vi são do Exér ci to, ve i -
cu la das no Jor nal do Bra sil de 19 de mar ço úl ti mo,
com con te ú do ni ti da men te ra cis ta, que vão de en con -
tro as inú me ras de cla ra ções do go ver no bra si le i ro
que, a me nos de um ano, na Con fe rên cia de Dur ban,
as su miu pu bli ca men te o com pro mis so de com ba ter o
ra cis mo em nos so País.

A pro po si çao está de acor do com os dis po si ti -
vos cons ti tu ci o na is e re gi men ta is que re gem os pe di -
dos de in for ma ções e de re mes sa de do cu men tos pe-
las au to ri da des do Po der Exe cu ti vo, bem como com
as nor mas de ad mis si bi li da de exi gi das pelo Ato da
Mesa nº 1, de 2001 ra zão pela qual ma ni fes tar no-nos
fa vo ra vel men te ao en ca mi nha men to do Re que ri men -
to nº 144, de 2002, ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do da
Jus ti ça.

Sala das Re u niões, 18 de abril de 2002. – Se na -
dor Ra mez Te bet, Pre si den te – Se na dor Car los Wil-
son, Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O Expe-
di en te lido vai à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre si -
dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que, re la ti va men te aos
Pro je tos de De cre to Le gis la ti vo nºs 97 a 106, de 2002,
cu jos pa re ce res fo ram li dos an te ri or men te, fica aber-
to o pra zo de qua ren ta e cin co dias para a tra mi ta ção,
nos ter mos do art. 223, § 1º da Cons ti tu i ção Fe de ral, e

de cin co dias úte is para o re ce bi men to de re cur sos
pe ran te a Co mis são de Edu ca ção, nos ter mos do art.
122, II, b, do Re gi men to Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re que -
ri men to lido será vo ta do após a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Há ora-
do res ins cri tos.

Con ce do a pa la vra, por 20 mi nu tos, ao no bre
Se na dor Pa u lo Har tung.

O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES. Pro nun -
cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro ini ci al men te 
fa zer um re gis tro do no ti ciá rio de hoje. O jor nal O Glo-
bo traz como sua prin ci pal man che te ”Câ ma ra cor ri ge 
ta be la do Impos to de Ren da e der ru ba alí quo ta de
27,5%“. Mais à fren te na cha ma da de pri me i ra pá gi na
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O Glo bo re gis tra que ”a Câ ma ra dos De pu ta dos der-
ru bou on tem o au men to da alí quo ta da Con tri bu i ção
So ci al so bre o Lu cro Lí qui do que ti nha sido con tra -
ban de a da para den tro da me di da pro vi só ria“. 

Sa ú do a de ci são da Câ ma ra dos De pu ta dos.
Como au tor do pro je to que cor ri giu a ta be la de Impos-
to de Ren da, uma luta de pra ti ca men te dois anos, sin-
to-me mu i to sa tis fe i to. Evi den te men te, ne go ci a mos. A
cor re ção foi mu i to me nor do que a pre vis ta no pro je to
ori gi nal que apro va mos no Se na do, mas te nho ab so -
lu ta cer te za de que é um avan ço, Sr. Pre si den te. A
der ro ta que o Go ver no so freu em re la ção à Con tri bu i -
ção So ci al so bre o Lu cro Lí qui do, in ci den te na ati vi da -
de de pro fis si o na is li be ra is e pres ta do res de ser vi ços,
traz à ba i la a pos si bi li da de de ne go ci a ções nas duas
Ca sas. 

Como to dos sa bem, fi ze mos um acor do na Câ-
ma ra dos De pu ta dos e no Se na do Fe de ral, di mi nu í -
mos a cor re ção, mu da mos a data da vi gên cia para o
ano-base 2002; o Go ver no, na hora de san ci o nar o
pro je to, pe diu às Li de ran ças des ta Casa e da Câ ma ra 
dos De pu ta dos e ao pró prio au tor, que usa da pa la vra
nes te mo men to, au to ri za ção para vetá-lo. E a nos sa
sur pre sa veio com esse ver da de i ro con tra ban do em-
bu ti do na me di da pro vi só ria. 

Mas es tou fe liz. Na pró xi ma se ma na, va mos re-
ce ber esta me di da no Se na do e va mos ter mi nar a tra-
mi ta ção da cor re ção da ta be la do Impos to de Ren da.
Evi den te men te que – re pi to aqui o que sem pre dis se
– pre ci sa mos no País é de uma pro fun da re for ma do
sis te ma tri bu tá rio que de so ne re a pro du ção, que faça
jus ti ça e que im po nha um sis te ma ágil na qui lo que for
pos sí vel e imu ne à so ne ga ção de for ma que quem
tem mais pa gue mais e quem tem me nos pa gue me-
nos. Mas essa é uma ta re fa que acre di to ser do fu tu ro
go ver no.

Sr. Pre si den te, as dis cus sões em tor no do pa pel 
do Ban co Cen tral, como ins ti tu i ção exe cu ti va da po lí ti -
ca mo ne tá ria, nun ca se de ram de for ma su fi ci en te -
men te cla ras para que os ci da dãos bra si le i ros pu des -
sem ter res pos tas con cre tas e es cla re ce do ras da atu-
a ção des sa im por tan te ins ti tu i ção da má qui na pú bli ca 
do nos so País. Com o pro ces so de re de mo cra ti za ção, 
de se jo re gis trar, nós con se gui mos vi ver mu i tos avan-
ços em vá ri as áre as do nos so País, mas, no que diz
res pe i to ao sis te ma fi nan ce i ro, data ve nia, as ações
go ver na men ta is per ma ne cem dis tan tes do nos so co-
ti di a no, para ser ele gan te no co men tá rio. É o caso, Sr.
Pre si den te, do de ba te quan do da ins ti tu i ção do Pro er, 
do ralo, frá gil e in con sis ten te de ba te. Não está aqui al-
guém que não con si de re esse pro je to im por tan te
para que no sis te ma fi nan ce i ro, na que le mo men to,

não hou ves se uma que bra de i ra, com pre ju í zos ain da
ma i o res para o País. Entre tan to, o de ba te foi in su fi ci -
en te e a im pres são que se pas sou para os con tri bu in -
tes foi a de que o País es ta va sen do cha ma do a pa gar 
uma con ta que não era do ci da dão.

Ou tro exem plo im por tan te é a in ter ven ção nos
Ban cos Mar ka e Fon te Cin dam. Se o Sr. Sal va to re
Cac ci o la ti ves se lu cra do no mer ca do de dó la res na-
que le mo men to, o re sul ta do po si ti vo se gu ra men te se-
ria do pró prio Sal va to re Cac ci o la. Como teve pre ju í zo, 
esse foi de vi da men te ”so ci a li za do“, sem que a so ci e -
da de pu des se opi nar, sem que ela fos se con sul ta da
em re la ção a es sas me di das.

É im por tan te fri sar que, mes mo em se to res que
avan ça ram, não con se gui mos to dos os re sul ta dos
es pe ra dos e apre ci a dos pela so ci e da de. É o caso, por
exem plo, do se tor elé tri co que de ba te mos no Se na do
nes ta se ma na. Como po de mos ve ri fi car, a me lho ria
da pres ta ção de ser vi ço pro me ti da não che gou ao
usuá rio; ao con trá rio: já tí nha mos en fren ta do au men -
tos de ta ri fas bem aci ma da in fla ção, o que de nun ci ei
di ver sas ve zes des ta tri bu na, in clu si ve no dia 19 de
mar ço de 2001, mo men to em que lem brei tam bém
que o País es ta va su je i to a sé ri os pro ble mas no abas-
te ci men to de ener gia, o que se con fir mou pos te ri or -
men te. Re cen te men te, o Go ver no apre sen tou à po pu -
la ção uma con ta, ra ti fi ca da pelo Se na do, na no i te da
úl ti ma ter ça-fe i ra, quan do esta Casa apro vou a me di -
da pro vi só ria que cria o adi ci o nal na ta ri fa de ener gia
elé tri ca – não com o meu voto, pois o meu voto, as sim
como o de mu i tos co le gas Se na do res, foi con trá rio a
essa me di da pro vi só ria. Como se não bas tas sem os
re i te ra dos au men tos aci ma da in fla ção, o con su mi dor
vai pa gar por não ter con su mi do, re su min do. 

É mais um exem plo de pri va ti za ção do lu cro e
de so ci a li za ção do pre ju í zo, que a so ci e da de não ace-
i ta. O Con gres so, em al gum mo men to, pre ci sa co lo -
car um fre io nes se pro ces so.

Vol tan do à ur gên cia de re for mu lar mos o sis te ma 
fi nan ce i ro, va mos nos de pa rar com ou tra in co e rên cia.
Re fi ro-me à tão ne ces sá ria re gu la men ta ção do art.
192 da Cons ti tu i ção, que cu i da do sis te ma fi nan ce i ro.
A tra mi ta ção do pro je to, que avan çou nes ta Casa
quan do aqui che guei, está pa ra li sa da na Câ ma ra dos
De pu ta dos. Pos so afir mar que, com cer te za, a essa
al tu ra da vida do País, do ama du re ci men to ad mi nis -
tra ti vo, da re fle xão da so ci e da de, essa é uma ta re fa
ne ces sá ria, mas que, vol to a di zer, não será cum pri da 
pelo atu al Go ver no; ela fica para o pro gra ma e o pro-
je to do fu tu ro Pre si den te da Re pú bli ca. 

A re gu la men ta ção do art. 192, que há 14 anos
es pe ra uma de ci são do Go ver no e do Con gres so Na-
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ci o nal, es bar rou na pres são exer ci da pelo Go ver no e
por se to res em pre sa ri a is e fi cou pa ra li sa da no Par la -
men to bra si le i ro.

Qu an do che guei ao Se na do uma das pri me i ras
ini ci a ti vas que to mei foi apre sen tar um pro je to de lei
dis pon do so bre a fis ca li za ção das ins ti tu i ções fi nan -
ce i ras, tra tan do do ris co da li qüi da ção des sas ins ti tu i -
ções, au to ri zan do a cri a ção de uma agên cia na ci o nal
de fis ca li za ção das ins ti tu i ções fi nan ce i ras e au to ri -
zan do a cri a ção do ins ti tu to se gu ra dor do cré di to con-
tra ins ti tu i ções fi nan ce i ras, me di das que re pre sen ta ri -
am, na mi nha opi nião, avan ço sig ni fi ca ti vo nes sa
área. Se o sis te ma fi nan ce i ro for bem fis ca li za do, com
re gras e nor mas ade qua das, te nho cer te za, isso vai
re per cu tir na vida do ci da dão. Qu e ro fa lar so bre esse
tema mais adi an te.

O pro je to está em tra mi ta ção. Te nho cer te za de
que na hora em que avan çar a re gu la men ta ção do art.
192 na Câ ma ra dos De pu ta dos, esse pro je to en tra rá
em dis cus são e po de rá ser uma con tri bu i ção im por -
tan te nes se de ba te, em bo ra não seja a úl ti ma pa la vra.

Nes se mo men to, no en tan to, Sr. Pre si den te, ou-
tro pro je to de mi nha au to ria que ob je ti va con fe rir
trans pa rên cia e cla re za às de ci sões en vol ven do o sis-
te ma fi nan ce i ro e co bran do ma i or pu bli ci da de das de-
ci sões do Co pom está a pon to de ser vo ta do na Co-
mis são de Assun tos Eco nô mi cos, mais cla ra men te,
cons ta como o pri me i ro item da pa u ta para a pró xi ma
ter ça-fe i ra.

Qu e ro fa zer um ape lo aos mem bros da CAE no
sen ti do de que nos apói em nes sa ini ci a ti va. O pro je to
pro cu ra de mo cra ti zar as in for ma ções quan to às de li -
be ra ções do Co pom, de ter mi nan do que no pra zo de
até uma se ma na após o en cer ra men to de cada re u -
nião o pre si den te do Ban co Cen tral ve nha à Co mis -
são de Assun tos Eco nô mi cos para ex pli car, para de-
ba ter em au diên cia pú bli ca cada uma das de ci sões
to ma das e o fun da men to des sas de ci sões.

Só para vol tar aos jor na is de hoje, Sr. Pre si den -
te, va mos to mar a Fo lha de S.Pa u lo, que na pri me i ra
pá gi na diz: Ban co Cen tral opta por in ter rom per a se-
qüên cia da que da do juro. O Ban co Cen tral in ter rom -
peu a se qüên cia de re du ções dos ju ros ob ser va da
nos úl ti mos dois me ses e man te ve a taxa Se lic em
18,5% ao ano.

A de ci são foi to ma da on tem pelo Co pom (Co mi -
tê de Po lí ti ca Mo ne tá ria do BC).

Já hou ve um avan ço, o Ban co Cen tral mo der ni -
zou a sua atu a ção – pre ci sa mos fa zer-lhe jus ti ça –
com a pu bli ca ção de uma ata. Isso tem per mi ti do aos
ana lis tas, à aca de mia, aos em pre sá ri os, aos tra ba -

lha do res, aos agen tes eco nô mi cos como um todo fa-
zer uma aná li se da de ci são do Co pom, in ter pre tar a
ava li a ção que a nos sa au to ri da de mo ne tá ria tem da
eco no mia bra si le i ra e a re fle xão que faz. O que es tou
pro pon do com o pro je to, cuja apro va ção na Co mis são 
de Assun tos Eco nô mi cos peço nes te mo men to, é que
esta ata, esta de ci são seja de ba ti da aqui no Se na do
Fe de ral. Por que no Se na do Fe de ral? Por que os di re -
to res do Ban co Cen tral são sa ba ti na dos pelo Se na do
Fe de ral; so mos nós que apro va mos, ou não, as in di -
ca ções do Pre si den te da Re pú bli ca – do atu al, mas
tam bém cons ti tu ci o nal men te de to dos os Pre si den tes 
da Re pú bli ca.

Então, é esse o ple i to que faço des ta tri bu na do
Se na do Fe de ral. Não se pode, Sr. Pre si den te, per der
de vis ta a im por tân cia da po lí ti ca mo ne tá ria, que afe ta 
a pro du ção in dus tri al, que afe ta a pro du ção agrí co la,
que afe ta a evo lu ção do se tor de ser vi ços, essa área
im por tan te no mun do mo der no, que afe ta a vida do
pe que no em pre en de dor, seg men to que mais gera
em pre go em nos so País jun to com a agri cul tu ra, en-
fim po lí ti ca mo ne tá ria que está di re ta men te re la ci o na -
da a algo que é um de sa fio do tem po que es ta mos vi-
ven do, do mi lê nio que se ini cia, ou seja, a ques tão do
em pre go. Tra ta-se de uma po lí ti ca mo ne tá ria que afe-
ta o ní vel de ati vi da de eco nô mi ca e, con se qüen te -
men te, a ge ra ção de em pre go ou a que i ma de pos tos
na ati vi da de pro du ti va e que tem in fluên cia di re ta no
cres ci men to da dí vi da pú bli ca. Quer di zer, exis te uma
taxa de ju ros do in ter ban cá rio, que é co nhe ci da como
taxa Se lic e afe ta a evo lu ção da dí vi da pú bli ca, que,
que i ra mos ou não, tor nou-se um pro ble ma nos úl ti -
mos anos, o qual deve ser en fren ta do sem bra va ta,
sem ca lo te, sem me di das sal va ci o nis tas. A pi lo ta gem
da dí vi da pú bli ca hoje pas sa por mu i tos as pec tos,
mas pas sa pelo cus to do di nhe i ro, pela taxa Se lic. Há,
Sr. Pre si den te, uma de fi ni ção do ex-Mi nis tro Men don -
ça de Bar ros, que se en ca i xa no es pí ri to da nos sa
pro pos ta:

A di vul ga ção pú bli ca que se faz das
re so lu ções do Co mi tê de Po lí ti ca Mo ne tá ria
– Co pom, pelo Ban co Cen tral, re pre sen ta um
im por tan te avan ço no pro ces so de de mo cra ti -
za ção das in for ma ções eco nô mi cas ofi ci a is,
de mons tran do que o Bra sil ex pe ri men ta a
con so li da ção do pro ces so de mo crá ti co e o
for ta le ci men to de nos sas ins ti tu i ções.

O co men tá rio é ab so lu ta men te cor re to. A ins ti tu -
i ção da ata e a sua di vul ga ção sete dias de po is da de-
ci são é um gran de avan ço, mas pre ci sa mos avan çar
um pou co mais e é isso que pro po nho com o pro je to. 
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Re fe re-se o ex-mi nis tro ao avan ço que sig ni fi -
cou a de ci são go ver na men tal de di vul gar as atas das
re u niões do Co pom. É re al men te uma con quis ta, mas
cre io que ha ve ria um avan ço ma i or se hou ves se uma
ins ti tu i ção que obri gas se e de mo cra ti zas se a dis cus -
são das atas.

O ci da dão, o em pre sá rio, o mo vi men to sin di cal
dos tra ba lha do res têm di re i to de en ten der o que está
acon te cen do na po lí ti ca mo ne tá ria, que afe ta a sua
vida.

Nos úl ti mos doze me ses, vi mos ago ra os Esta-
dos Uni dos da Amé ri ca evo lu ir em duas di re ções em
re la ção a sua po lí ti ca mo ne tá ria, jus ta men te afe tan do 
a pro du ção in dus tri al, a agrí co la, o de sen vol vi men to,
o cres ci men to eco nô mi co e, con se qüen te men te, o
em pre go e a ati vi da de eco nô mi ca. Nes te caso, cre io
que ao Se na do cabe ze lar pelo in te res se dos ci da -
dãos, dos em pre sá ri os, dos co mer ci an tes e dos tra-
ba lha do res, por ser uma Casa aten ta ao seu de ver. O
nos so es pa ço é ide al para esse de ba te.

A cada dia me con ven ço mais de que é pa pel do
Par la men to tem pe rar a aná li se téc ni ca, al gu mas ve-
zes ra ci o na is e fri as, dos ga bi ne tes do Po der Cen tral
em Bra sí lia, com a vi são das con se qüên ci as prá ti cas
para os me i os de pro du ção, para a so ci e da de de um
modo ge ral, num es for ço sem li mi tes para se pro du zir
cres ci men to e re du zir de si gual da des. 

Esta Casa tem pe ra, apro xi ma, por ser de re pre -
sen ta ção, pes so as que con vi vem no dia-a-dia no que
cha mo de o Bra sil de car ne e osso, Bra sil do de sem -
pre go, da ex clu são, da que bra de i ra de em pre sá ri os, e
as sim por di an te.

Enten do que apro va ção des te pro je to pode for-
ta le cer esta Casa, dan do à mes ma mais uma atri bu i -
ção im por tan te den tre tan tas que te mos, que é a de
dar trans pa rên cia, cla re za à po lí ti ca mo ne tá ria e,
mais do que isso, cons tru ir com as au to ri da des mo ne -
tá ri as uma ação que tor ne es ses atos não aque les
pra ti ca dos por uma ins ti tu i ção com cara de ca i xa-pre -
ta, mas atos de uma ins ti tu i ção que zela pelo equi lí -
brio do nos so País, por uma in fla ção ba i xa e por um
de sen vol vi men to que é o úni co que nos in te res sa: o
de sen vol vi men to sus ten tá vel, a fim de que pos sa mos
cres cer e ter pers pec ti vas fu tu ras.

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Sr.

Pre si den te, pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Tem V.

Exª a pa la vra.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Pela
or dem.) – So li ci to a mi nha ins cri ção para uma bre ve e
ur gen te co mu ni ca ção, na for ma re gi men tal.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB- MS)
– Sr. Pre si den te, tam bém me ins cre vo para uma ur-
gen te e ina diá vel co mu ni ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exªs
se rão ins cri tos.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Com a
pa la vra o Se na dor Tião Vi a na. V. Exª dis põe de vin te
mi nu tos.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, há pou cas se ma nas
tive o pra zer de ou vir o no bre Se na dor Pa u lo Har tung
abor dar a te má ti ca do sa ne a men to bá si co no Bra sil,
de modo es pe cí fi co fa zen do uma crí ti ca cons tru ti va,
evi den te men te, aos da dos apre sen ta dos pelo Insti tu -
to Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca. É um as sun to
que me re ce toda a aten ção e a mais ab so lu ta re fle xão 
do Par la men to bra si le i ro, e, se gu ra men te, com por ta -
men to le gis la ti vo que cor res pon da às ne ces si da des
do Bra sil de hoje.

A dí vi da é imen sa, Sr. Pre si den te. Esta mos no
meio de da dos e nú me ros que en ver go nham os sa ni -
ta ris tas bra si le i ros. E, la men ta vel men te, a res pos ta
dos ges to res das po lí ti cas pú bli cas têm sido mu i to
aquém do que é ne ces sá rio para o País.

Em 313 a.C. já se con ce i tu a va cla ra men te a im-
por tân cia do sa ne a men to bá si co na Roma an ti ga,
quan do se di zia que a água era fa tor fun da men tal de
pro te ção das po pu la ções e até da se gu ran ça das ci-
da des. Sex tus Ju li us Fron ti nus, ad mi nis tra dor dos re-
cur sos hí dri cos de Roma, já di zia que a sa lu bri da de
da água era um com po nen te vi tal para a de fe sa da
vida e das po pu la ções.

Os da dos do IBGE são ver go nho sos. Se hou ver
uma aná li se, os nú me ros de mons tra rão, por si só, o
que é a res pon sa bi li da de e o ta ma nho da gran de dí vi -
da so ci al que te mos para re fle tir.

O Insti tu to Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca,
há pou cas se ma nas, apre sen tou o re sul ta do do le-
van ta men to na ci o nal so bre os in di ca do res de sa ne a -
men to bá si co. O re sul ta do não é aus pi ci o so, re gis -
tra-se pe que na me lho ra dos ín di ces ali ex pres sos
quan do com pa ra dos àque les dos idos de 1989.

Se gun do o Insti tu to, nes se pe río do, o vo lu me de
água tra ta da dis tri bu í da cres ceu em 52,5%; o vo lu me
dis tri bu í do aos do mi cí li os e sem tra ta men to au men -
tou em 191%, pas san do de 3,2% para 7,2% do mon-
tan te de que dis pú nha mos. Na re gião Nor te, o pro ble -
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ma é mu i to mais gra ve, pois o per cen tu al de do mi cí li -
os que re ce bem água sem tra ta men to é de 32,4% de
todo o vo lu me. Cabe re gis trar que o IBGE não di fe ren -
cia em sua aná li se quem são os be ne fi ci a dos e quem
são os ex clu í dos da po lí ti ca de sa ne a men to, di fi cul -
tan do a apre en são crí ti ca de da dos que in for mam,
como por exem plo, que qua se to dos os mu ni cí pi os
bra si le i ros ofe re cem água tra ta da (97,9%) e re co lhem 
lixo do més ti co (99,4%).

Qu an do ana li sa mos de ma ne i ra mais téc ni ca e
aber ta, ob ser va mos que 44% dos do mi cí li os da re-
gião Nor te so men te re ce bem água tra ta da, e, no nor-
des te bra si le i ro, 52%.

No Bra sil, a pro du ção diá ria de lixo é de 125.281
to ne la das, e, des sas, 70% são jo ga das a céu aber to,
além dos 14,5 mi lhões de me tros cú bi cos de es go tos,
que têm igual des ti no.

O fato é que os re cur sos pú bli cos para in ves ti -
men to nes sa área fo ram pra ti ca men te sus pen sos. As
em pre sas es ta du a is e mu ni ci pa is fo ram vi ti ma das por
cor tes or ça men tá ri os, cor rup ção, além da in di fe ren ça
de mu i tos ges to res, o que re dun dou na fa lên cia qua se 
ab so lu ta do já pre cá rio sis te ma de sa ne a men to bá si -
co bra si le i ro. 

A no ção, atem po ral men te per ti nen te, de que “a
água está re la ci o na da não só com a sa lu bri da de da
po pu la ção, mas com a pró pria se gu ran ça das ci da -
des” (Sex tus Ju li us Fron ti nus, Ed. CETESB), foi re to -
ma da pela Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de (OMS),
que ana li sou to dos os com po nen tes, os agra va men -
tos e vin cu la ções com a dí vi da do sa ne a men to bá si co 
e, ain da, ex pan diu-lhe o al can ce ao afir mar cla ra men -
te que “sa ne a men to am bi en tal é o con tro le de to dos
os fa to res do meio fí si co do ho mem, que exer cem ou
po dem exer cer efe i to pre ju di ci al ao seu bem-es tar fí-
si co, men tal ou so ci al”. 

Esse mes mo or ga nis mo apon ta para a trá gi ca
es ta tís ti ca de 3,4 mi lhões de mor tes to dos os anos no
pla ne ta em fun ção da fal ta do for ne ci men to re gu lar de
água tra ta da, as se ve ran do que “para cada um real in-
ves ti do em sa ne a men to, es ta re mos di an te de uma
eco no mia de cin co re a is em sa ú de”. 

Esti ma-se que 25% de to das as in ter na ções
hos pi ta la res têm ín ti ma vin cu la ção com a qua li da de
das águas ser vi das (es go tos). So men te o Sis te ma
Úni co de Sa ú de aco lheu 888 mil pa ci en tes in ter na dos 
du ran te o ano de 2001 por ca u sa de do en ças vin cu la -
das à cri se de sa ne a men to. No ce ná rio glo bal, a som-
bria pro je ção epi de mi o ló gi ca per sis te. Esti ma-se que
20 mi lhões de cri an ças per de rão suas vi das, nes ta
dé ca da, pe las mes mas ra zões.

No que diz res pe i to à co le ta de es go to, ve ri fi -
cou-se um tí mi do cres ci men to da or dem de ape nas
4,9%. Ou seja, em 1989, o per cen tu al era de 47.3% e
ago ra são co le ta dos 52,2%. Essa si tu a ção ain da é
mais de li ca da se con si de ra mos que des se per cen tu al 
so men te 35 são de vi da men te tra ta dos, que o Rio de
Ja ne i ro tra ta so men te 50% dos seus re sí du os co le ta -
dos e que di ver sas ca pi ta is, como São Pa u lo, Rio
Bran co e São Luís, não dis pen sam a es ses de je tos
ne nhum tipo de tra ta men to. 

O Go ver no Fe de ral, ao anun ci ar na dé ca da de
70, a cri a ção do Pla no Na ci o nal de Sa ne a men to, o
Pla na sa, fi xou a meta de es ten der os ser vi ços de es-
go to no pra zo de 10 anos a pelo me nos 2/3 da po pu la -
ção bra si le i ra. 

A Cons ti tu i ção Fe de ral de 88 es ta be le ceu que
par ti ci par da for mu la ção da po lí ti ca e da exe cu ção
das ações de sa ne a men to era uma das com pe tên ci -
as do Sis te ma Úni co de Sa ú de (SUS). Na que le mo-
men to, fo ram cri a das as con di ções para a in te gra ção
das áre as de sa ne a men to e sa ú de. Vis lum bra va-se
um ho ri zon te fa vo rá vel à cha ma da e tão al me ja da
”Re for ma Sa ni tá ria“.

Com pre en den do como fun ções bá si cas da ad-
mi nis tra ção pú bli ca no cam po sa ni tá rio: 1 – abas te ci -
men to e dis tri bu i ção de água; 2 – eli mi na ção e tra ta -
men to das re ser vas ser vi das (es go tos); 3 – co le ta e
des ti no fi nal de lixo; 4 – dre na gem plu vi al e ur ba na; 5
– con tro le de do en ças de ve to res, o Par la men to bra si -
le i ro apro vou, em 1994, o Pro je to de Lei da Câ ma ra
dos De pu ta dos nº199, de 1993, da ilus tre De pu ta da
Irma Pas so ni, que dis ci pli na va a ma té ria. 

La men ta vel men te, no dia 4 de ja ne i ro de 1995,
o Pre si den te da Re pú bli ca, Fer nan do Hen ri que Car-
do so, en ca mi nhou ao Con gres so Na ci o nal a Men sa -
gem Pre si den ci al nº 107, co mu ni can do seu veto in te -
gral ao pro je to que ”dis põe so bre a Po lí ti ca Na ci o nal
de Sa ne a men to, seus ins tru men tos e dá ou tras pro vi -
dên ci as.“

Ine qui vo ca men te, as ra zões do veto fo ram pa u -
ta das pelo en fo que eco nô mi co. A jus ti fi ca ti va apo i a -
va-se em três ar gu men tos: a) ”sa ne a men to é atri bu i -
ção do go ver no lo cal, ca ben do à União ins ti tu ir as di-
re tri zes para o sa ne a men to bá si co; b) a cri a ção do
Sis te ma Na ci o nal de Sa ne a men to, do Con se lho Na ci -
o nal de Sa ne a men to e sua Se cre ta ria Exe cu ti va, a
ins ti tu i ção de pla nos qüin qüe na is e a exi gên cia de
ela bo ra ção de re la tó ri os anu a is so bre a si tu a ção de
sa lu bri da de am bi en tal no Bra sil con tri bu i rão não só
para a bu ro cra ti zar, como para one rar a ação go ver -
na men tal no se tor“ – afir ma va ain da aque le veto pre-
si den ci al. c) a cons ti tu i ção do Fun do de Sa ne a men to
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(Fu san), por sua vez, apre sen ta in con ve ni en tes, tais
como: 1 – pos si bi li da de de trans fe rir in di re ta men te à
União gas tos pró pri os dos es ta dos e mu ni cí pi os; 2 –
di fi cul da des ope ra ci o na is de ad mi nis tra ção do Fun-
do, vez que o pro je to de lei pre vê re cur sos or ça men tá -
ri os de di fe ren tes es fe ras (fe de ral, es ta du al, mu ni ci -
pal); 3 – con fli to de ob je ti vos com o FGTS e a Se gu ri -
da de So ci al, que têm po lí ti cas e ad mi nis tra ções pró-
pri as“.

O veto pre si den ci al na ver da de era de ou tra or-
dem. O ob je ti vo não de cla ra do, mas em bu ti do nes sa
de ci são do Go ver no, foi, des de o iní cio, cri ar um ce ná -
rio fa vo rá vel ao pro ces so de pri va ti za ção do se tor, de
acor do com o pro je to ne o li be ral ado ta do en tão. Como
co ro lá rio des sa ação go ver na men tal, co me çou a tra-
mi tar no Se na do Fe de ral o Pro je to de Lei nº 266, de
1996, de au to ria do Se na dor José Ser ra, que ”es ta be -
le ce di re tri zes para o exer cí cio do po der con ce den te e
para o in ter–re la ci o na men to en tre União, Esta dos,
Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os em ma té ria de ser vi ços
pú bli cos de sa ne a men to, e dá ou tras pro vi dên ci as.“
Entre tan to, pas sa dos tan tos anos, a ma té ria até hoje
não fi na li zou a sua tra mi ta ção na Casa, cer ta men te
pela di fi cul da de de se rem ace i tas as po si ções ali de-
fen di das.

No ano de 2000, o De pu ta do Sér gio No va is e a
De pu ta da Ma ria do Car mo Lara apre sen ta ram, na
Câ ma ra dos De pu ta dos, o Pro je to de Lei nº 2.763,
que ”dis põe so bre a Po lí ti ca Na ci o nal de Sa ne a men -
to, seus ins tru men tos e dá ou tras pro vi dên ci as“, re co -
nhe cen do ser a có pia fiel da que le ou tro ra apre sen ta -
do pela De pu ta da Irma Pas so ni. Dis se ram eles: ”é a
re a pre sen ta ção de im por tan te pre po si ção que tra mi -
tou al guns anos no Le gis la ti vo e aca bou sen do ve ta -
da pelo Po der Exe cu ti vo.“

No ano se guin te, o Po der Exe cu ti vo apre sen ta o
Pro je to de Lei nº 4.147, que ”ins ti tui di re tri zes na ci o -
na is para o sa ne a men to bá si co e dá ou tras pro vi dên -
ci as.“ Em sín te se, o pro je to do Go ver no pro põe que ”o
Esta do de i xe a fun ção exe cu to ra dos ser vi ços de sa-
ne a men to, pas san do a ser con tro la dor/ fis ca li za dor
ape nas dos ser vi ços pres ta dos pela ini ci a ti va pri va -
da“, ação pre vis ta para ser exe cu ta da pela Se cre ta ria
Espe ci al de De sen vol vi men to Urba no da Pre si dên cia
da Re pú bli ca, como tam bém por um se tor do Mi nis té -
rio da Sa ú de. Con fir ma vam-se, as sim, as re a is ra zões 
do veto pre si den ci al apos to ao PLC nº 199, de 1993,
du ran te o pri me i ro ano do Go ver no Fer nan do Hen ri -
que Car do so: a pri o ri da de era o pro je to li be ral.

Na aná li se das po lí ti cas de sa ne a men to dos pa-
í ses da Co mu ni da de Eu ro péia, ape nas na Fran ça e
no Re i no Uni do há pre va lên cia da ini ci a ti va pri va da na

dis tri bu i ção e no abas te ci men to de água. Na Espa-
nha, apro xi ma-se dos 20%, en quan to que na Bél gi ca,
Di na mar ca, Gré cia, Lu xem bur go, Áus tria, Por tu gal e
Su é cia, essa par ti ci pa ção não ul tra pas sa a 10%.

O Go ver no es qui va-se de par ti lhar com a so ci e -
da de bra si le i ra a enor me dí vi da que tem quan to ao
se tor de in fra–es tru tu ra, em es pe ci al com o sa ne a -
men to bá si co. O viés pri va ti zan te ado ta do na for mu la -
ção des sa po lí ti ca não é com pa tí vel com uma po pu la -
ção que es pe ra tan to de seus go ver nan tes.

Enquan to es ti ver mos sob a ló gi ca do lu cro, a
nos sa ân sia de mu dan ça dos in di ca do res so ci a is não
en con tra rá eco na ini ci a ti va pri va da. Os di ver sos
exem plos de pri va ti za ção do se tor têm re dun da do em
des vi os de fun ção, cor rup ção e con ces sões des van -
ta jo sas. As gran des em pre sas do se tor sa bem tra-
tar-se de uma área onde vi go ra o prin cí pio da eco no -
mia de es ca la, ou seja, dada a pe que na mar gem de
lu cro, faz-se im pe ra ti vo o am plo al can ce da pres ta ção 
de ser vi ço. Des se modo, o ris co do in ves ti men to não
se jus ti fi ca ria em ou tras áre as que não as de gran des
con cen tra ções ur ba nas, quan do é sa bi do que as ma i -
o res ne ces si da des não se en con tram nes sas po pu la -
ções. Se gun do mu i tos ana lis tas eco nô mi cos, ci da des 
com mais de 50.000 ha bi tan tes se ri am atra ti vas, mas
es sas cor res pon dem ape nas a 316 cen tros ur ba nos
dos mais de 5.000 mu ni cí pi os bra si le i ros. No Bra sil,
pou co mais de 13 ci da des têm po pu la ção com mais
de 1 mi lhão de ha bi tan tes.

Enfim, não será com in ves ti men tos como os que
fi gu ram no Sis te ma de Infor ma ção da Admi nis tra ção
Fe de ral (Siaf) – du ran te o ano de 1999 fo ram alo ca -
dos re cur sos para o sis te ma de co le ta e tra ta men to
dos re sí du os só li dos da or dem de R$12.010.672,00,
em pe nha dos R$7.076,105,00, mas pa gos so men te
R$596.548,00. O que a po pu la ção bra si le i ra pode es-
pe rar des se tipo de prá ti ca de exe cu ção or ça men tá -
ria? Me lhor se ria que o Go ver no Fe de ral ti ves se cum-
pri do as suas pro mes sas: in ves tir até 2010 um to tal
de R$44 bi lhões, o que sig ni fi ca ria apli car ape nas
0,4% do PIB ao ano para que se al can ças se a uni ver -
sa li da de do be ne fí cio a toda a po pu la ção do País.

Nas suas pró pri as es ti ma ti vas es ses re cur sos
se ri am su fi ci en tes para que, na que la data, to dos os
do mi cí li os bra si le i ros fos sem con tem pla dos com sa-
ne a men to bá si co, es go to plu vi al e sa ni tá rio, água tra-
ta da e dis tri bu í da, lixo re co lhi do e re ci cla do. Entre tan -
to, a re a li da de é ou tra. O Go ver no está apli can do me-
nos de 0,25% do PIB ao ano. Em se man te nho inal te -
ra das as ba ses so bre as qua is se de sen vol ve a atu al
po lí ti ca de sa ne a men to no Bra sil, não res tam dú vi das
de que a dí vi da so ci al nes se se tor con ti nu a rá cres-
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cen te, per du ran do, pelo me nos, até 2020, vale di zer,
per de re mos qua se um quar to de sé cu lo e mi lhões de
vi das.*

Só pos so en ten der que es ta mos di an te de
uma di fi cul da de de ges tão dos go ver nan tes bra si le i -
ros em re la ção a essa ma té ria; não está in se ri do
nes se de ba te a con cep ção de ci da de que de vem ter
os ges to res bra si le i ros. Re cen te men te apro va mos
no Con gres so o Esta tu to das Ci da des. Se gu ra men -
te, quan do se ob ser va sa ne a men to bá si co, re for ma
sa ni tá ria, não está dado o en fo que para o Esta tu to
das Ci da des. O Se na dor Pa u lo Har tung con tri bu iu
com o pro ces so le gis la ti vo, quan do, no ano de 2000,
apre sen tou ma té ria que pas sa por apre ci a ção do
Con gres so nes te sen ti do. O Go ver no não vê sob o
en fo que de um mo de lo de mo crá ti co de ges tão que
im po nha o com por ta men to da mo bi li za ção, da edu-
ca ção e in for ma ção, quan do fala da re for ma sa ni tá -
ria, e fica co lo ca da a gran de dí vi da.

O re sul ta do é trá gi co, Sr. Pre si den te: são 3,4
mi lhões de mor tes por ano nes te pla ne ta pela fal ta
de sa ne a men to. Te mos 888 mil in ter na ções no Sis-
te ma Úni co de Sa ú de pela cri se des se se tor e, in fe -
liz men te, as inú me ras do en ças con ti nu am a agre dir
a cons ciên cia sa ni tá ria bra si le i ra, e a dí vi da so ci al
con ti nua a au men tar.

O Sr. Pa u lo Har tung (PSB – ES) – Per mi -
te-me V. Exª um apar te? 

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Con ce -
do um apar te a quem há pou cos dias fez uma bri-
lhan te ma ni fes ta ção so bre essa ma té ria, Se na dor
Pa u lo Har tung.

O Sr. Pa u lo Har tung (PSB – ES) – Se na dor
Tião Vi a na, ra pi da men te, que ro ape nas re gis trar a
mi nha sa u da ção a V. Exª, que traz à tri bu na um
tema mu i to im por tan te. V. Exª é da área e eu, na
ver da de, ten to ser um es tu di o so a res pe i to da ma té -
ria. V. Exª sabe mu i to bem que cada real que se in-
ves te em sa ne a men to gera uma eco no mia bru tal em
gas tos com sa ú de cu ra ti va. Então, esse é um de sa -
fio que pre ci sa mos ven cer. Qu an do pen so a ques tão 
do sa ne a men to no País, pen so tam bém na ver ten te
ma i or, que é a re for ma ur ba na. Quer di zer, o País
en trou num pro ces so caó ti co de ur ba ni za ção e pre-
ci sa mos cu i dar. Os efe i tos co la te ra is es tão aí – são
mu i tos – na sa ú de e na qua li da de de vida do povo.
Acre di to que a vi o lên cia ur ba na, que gras sa em toda
par te, que gras sa no meu Esta do do Espí ri to San to
– ago ra mes mo, esta se ma na, vi ti man do pes so as –
será com ba ti da no mo men to em que re es tru tu rar -

mos a vida ur ba na e den tro dis so a ques tão do sa-
ne a men to tem um pa pel que re pu to da ma i or pri o ri -
da de, e te nho de fen di do des de que che guei aqui
essa ban de i ra. Urba ni za mos, quan do Pre fe i to de Vi-
tó ria, um ba ir ro na ci da de cha ma do Gran de São Pe-
dro – com pos to por vá ri os ba ir ros. E no ba ir ro, onde
fi ca va o an ti go ”li xão“ da ci da de – como se con ven -
ci o nou cha mar o lo cal onde se con cen tra va toda a
po bre za da ci da de –, com ur ba ni za ção e sa ne a men -
to, a mor ta li da de in fan til, que pas sa va de 40 por mil,
Se na dor Tião Vi a na, re du ziu-se para 13 por mil nas-
ci dos, fi can do até mes mo um pou co aba i xo da que la
do con jun to da ci da de. Digo isso para re for çar o pro-
nun ci a men to de V. Exª. A pro pó si to, es tou hoje mu i to 
sa tis fe i to, por que ter mi na a tra mi ta ção de um pro je to 
de mi nha au to ria que cu i da do sa ne a men to. O IBGE
trou xe os nú me ros e o Se na do Fe de ral está di zen do 
pre sen te a esse de ba te. Ter mi na da a tra mi ta ção no
Se na do – e ne nhum re cur so foi fe i to –, o pro je to vai
para a Câ ma ra dos De pu ta dos para ser apre ci a do.
Cre io que a dis cus são será re for ça da na Câ ma ra
dos De pu ta dos. Tra ta-se de pro je to sim ples – e que
teve mu i to apo io do Se na dor Ro ber to Re quião na
Co mis são –, que ins ti tui a con ces são não one ro sa
para aca bar com a pri va ti za ção sel va gem. Quem do
mun do pri va do qui ser es tar nes sa área tro ca rá con-
ces são por no vos in ves ti men tos, e aca ba re mos com
o mer can ti lis mo em um se tor que tudo tem a ver
com a qua li da de de vida do ci da dão. Pa ra béns a V.
Exª. Fico mu i to fe liz de ver esse tema ser tra ta do
aqui. Espe ro que a po lí ti ca na ci o nal um dia abra ce
tam bém o de ba te da re for ma ur ba na.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Agra de -
ço ao Se na dor Pa u lo Har tung, que, por ter sido pre-
fe i to, tra ta com tan ta ên fa se o de ba te de uma re for -
ma ur ba na am pla e bem de fi ni da, en ten de e de se -
nha o mo de lo de ci da de para este País e bus ca
sem pre con ci li ar a idéia de ci da de com qua li da de de
vida. Sem dú vi da al gu ma, o apar te de V. Exª traz
uma gran de con tri bu i ção e eu o in cor po ro com mu i ta 
ale gria.

O Sr. Ju vên cio da Fon se ca (PMDB – MS) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Se na -
dor Ju vên cio da Fon se ca, tam bém ex-pre fe i to, com
ex pe riên cia como ges tor de Cam po Gran de, e atu al
Se na dor da Re pú bli ca, con ce do a pa la vra a V. Exª.

O Sr. Ju vên cio da Fon se ca (PMDB – MS) –
Se na dor Tião Vi a na, V. Exª sem pre traz ao co nhe ci -
men to des ta Casa as sun tos de ex tre ma im por tân cia 
para o País, como é o caso do sa ne a men to, do qual
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es ta mos tão ca ren tes. Eu gos ta ria de, ra pi da men te,
en fo car o Pla na sa, uma op ção po lí ti ca e ad mi nis tra -
ti va de 30 anos atrás do Go ver no Fe de ral para in-
ves tir na dis tri bu i ção de água po tá vel no País in te i ro. 
Hoje al can ça mos um gran de re sul ta do. Aci ma de
95% da po pu la ção tem água po tá vel em sua casa.
Àque la épo ca de i xou-se de in ves tir e não hou ve pro-
gra ma, como não exis te até hoje, de sa ne a men to
bá si co vol ta do para os de je tos das ci da des. É im por -
tan tís si mo que hoje o Go ver no Fe de ral se lem bre do
Pla na sa e ofe re ça ao País um Pla na sa di fe ren te,
que ata que essa se gun da fase do sa ne a men to bá si -
co, jus ta men te com a co le ta dos de je tos hu ma nos
que po lu em os nos sos rios, os nos sos cór re gos e o
am bi en te, o que gra ve men te in ci de na sa ú de. Por-
tan to, a con tri bu i ção que V. Exª está tra zen do é mu i -
to im por tan te, como tam bém o é a con tri bu i ção do
ex-pre fe i to Pa u lo Har tung, hoje Se na dor. Tam bém
va li o sa é a con tri bu i ção do ex-go ver na dor Ro ber to
Re quião. O Go ver no Fe de ral pre ci sa fa zer um op ção 
re al men te ob je ti va em sa ne a men to bá si co, já ago ra
na co le ta dos de je tos hu ma nos nas ci da des. Pa ra -
béns pelo seu pro nun ci a men to. V. Exª, como mé di -
co, traz essa con tri bu i ção mu i to es pe ci al ao povo
bra si le i ro. Mu i to obri ga do.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Agra de -
ço a V. Exª, Se na dor Ju vên cio da Fon se ca. Con cor -
do com V. Exª que essa dí vi da exis te des de a épo ca
do Pla na sa, em 1970, que apon ta va para uma res-
pos ta até a dé ca da de 80. Infe liz men te, não con tri -
bu í mos com nada e nos de pa ra mos com afir ma ções 
como a da So ci e da de Bra si le i ra para o Pro gres so
da Ciên cia. 

A SBPC afir ma que, se as se gu rar mos água
mi ni ma men te tra ta da à po pu la ção, re du zi re mos a
mor ta li da de em pelo me nos 50% em 4 anos. O Bra-
sil paga a dí vi da de uma mor ta li da de in fan til tão ele-
va da.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Se na -
dor Tião Vi a na, V. Exª me per mi te um apar te?

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Se na -
dor Ro ber to Re quião, ouço V. Exª com mu i ta hon ra.

O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Se na -
dor Tião Vi a na, o tema é não só apa i xo nan te mas
tam bém de ex tre ma im por tân cia. O IBGE nos re ve -
lou que 31% da po pu la ção do Bra sil está vi ven do
aba i xo da li nha de po bre za. Ou os ci da dãos es tão
de sem pre ga dos, ou, quan do em pre ga dos, não ga-
nham R$80 por mês. É evi den te que se ga ran tir mos
a essa po pu la ção, gra tu i ta men te, o con su mo mí ni -

mo de 10 me tros cú bi cos de água tra ta da e se ga-
ran tir mos tam bém – e o que vou ex por ago ra é pos-
sí vel no Pa ra ná, por que lá con se gui mos se gu rar em
mãos do Esta do a nos sa com pa nhia de ener gia elé-
tri ca – 100 qui lo watts de ener gia elé tri ca por mês a
ela, gra tu i ta men te, para man ter li ga da uma ge la de i -
ra que pre ser va ali men tos, para aque cer um ba nho
no in ver no, nós a es ta re mos re ti ran do da con di ção
de pre sa fá cil das en de mi as, epi de mi as e do en ças
in fec to-con ta gi o sas. Essa, além de ser uma vi são
so li dá ria, com pa tí vel com a op ção pre fe ren ci al pe los 
po bres, é tam bém uma vi são ra ci o nal, por que a po-
pu la ção do en te, nos pos tos de sa ú de e, de po is, nos
hos pi ta is, vai cus tar mu i to mais caro ao Esta do do
que o cus to de 10 me tros cú bi cos de água ou de
100 qui lo watts de ener gia. Então, isso é fun da men -
tal. A Cons ti tu i ção in te grou ago ra o di re i to à ha bi ta -
ção como um dos di re i tos fun da men ta is das pes so -
as e das fa mí li as no Bra sil. O as sun to le van ta do
pelo Se na dor Pa u lo Har tung tam bém é de ex tre ma
per ti nên cia. Eu fui des per ta do para esse as sun to
por uma ma no bra ”es per ta“ do Pre fe i to de Cu ri ti ba
Cás sio Ta ni gu chi. Ele anun ci ou, de uma hora para a
ou tra, que es ta va ino van do na ques tão das con ces -
sões de sa ne a men to bá si co. Com sua cri a ti vi da de e
in te li gên cia, ele ti nha co lo ca do Cu ri ti ba na van guar -
da do mun do vi a bi li zan do uma con ces são one ro sa
do sis te ma de água e es go to para a Sa ne par, em-
pre sa hoje con tro la da por um gru po fran cês, em bo ra 
ma jo ri ta ri a men te ain da per ten ça ao Esta do do Pa ra -
ná. Por meio de um pac to de aci o nis tas, um gru po
fran cês, o Vi ven di, con tro la a Sa ne par. O Pre fe i to
ven deu a con ces são. Como isso fun ci o nou? Essa
ven da é uma tra pa lha da, uma ma ra cu ta ia, por que
ela se trans for mou, na ver da de, numa an te ci pa ção
de re ce i ta. Ele re ce beu o di nhe i ro e o Go ver na dor,
na vés pe ra da as si na tu ra do acor do, au men tou de
0,80 para 0,85 a ta ri fa re fe ren ci al de água. Na ver-
da de, o Pre fe i to fez uma an te ci pa ção de re ce i ta, um
em prés ti mo a essa em pre sa e ela, ime di a ta men te,
trans fe riu o cus to para os usuá ri os. E nós te mos que
aca bar com essa prá ti ca. Tal vez um dia, na re for ma
ur ba na, pos sa mos subs ti tu ir o va lor de tro ca dos ter-
re nos ur ba nos pelo va lor de uso, que ga ran ti ria o
aces so à ha bi ta ção à ma i o ria ab so lu ta da po pu la -
ção.

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC) – Agra de -
ço ao Se na dor Ro ber to Re quião o apar te, que traz
um pon to de vis ta cla ro so bre a ma té ria. Vale res sal -
tar que a em pre sa su pe ra vi tá ria foi dada uma con-
ces são one ro sa – a si tu a ção do Pa ra ná é su pe ra vi -
tá ria, gra ças a ges tões an te ri o res que tra ta ram a
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ques tão com mu i to zelo e com mu i ta res pon sa bi li da -
de. No Pa ra ná e no Rio Gran de do Sul es tão cen tros 
de tra ta men to de re sí du os. 

La men to que se as so cie a essa tese da con-
ces são one ro sa o equí vo co da pri va ti za ção de uma
área sa gra da da vida do po bre do bra si le i ro: o aces-
so à dis tri bu i ção e ao abas te ci men to de água. A
men sa gem or ça men tá ria, Se na dor Ro ber to Re-
quião, de 2001/2002, do Sr. Bar jas Ne gri, do Mi nis -
té rio da Sa ú de, re du ziu em R$769 mi lhões o in ves ti -
men to no con tro le das en de mi as e em R$1,2 bi lhão
o in ves ti men to em sa ne a men to bá si co. Au men tou
em qua se R$2 bi lhões o in ves ti men to em hos pi ta is.
Isso é uma tra gé dia. La men to pro fun da men te que a
po lí ti ca pú bli ca na área de sa ne a men to não es te ja
so li dá ria com o po bre bra si le i ro. 

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te, era o que ti nha
a di zer.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre
a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se-
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 188, DE 2002

Re que i ro à Mesa do Se na do Fe de ral, nos ter-
mos re gi men ta is, au to ri za ção para que a bi o gra fia do
ex-Se na dor José Ermí rio de Mo ra es in te gre a co le ção 
Gran des vul tos que hon ra ram o Se na do, em jus ta ho-
me na gem à des ta ca da atu a ção do Par la men tar, in-
clu in do seus dis cur sos e prin ci pa is tra ba lhos le gis la ti -
vos, de po i men to na Co mis são Par la men tar de Inqué-
ri to so bre a Des na ci o na li za ção da Eco no mia Bra si le i -
ra, ati vi da des como di ri gen te par ti dá rio na qua li da de
de Pre si den te do Di re tó rio Na ci o nal do Par ti do Tra ba -
lhis ta Bra si le i ro e ope ro sa ges tão como Mi nis tro da
Agri cul tu ra.

Sala das Ses sões, 18 de abril de 2002. – Se na -
dor Ro ber to Re quião.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re que -
ri men to lido vai à Mesa para de ci são, nos ter mos do
art 2º, §1º, da Re so lu ção nº 84, de 1996.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca-
val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 189, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 222 do Re gi men to

Inter no, que o Se na do Fe de ral con sig ne um voto de
con gra tu la ções à em pre sa Coca-Cola, pelo trans cur -
so, nes ta data de 18 de abril, de seus 60 anos de atu-
a ção no Bra sil.

Jus ti fi ca ção

A Coca-Cola do Bra sil re ú ne atu al men te 50 fá-
bri cas ope ra das por 16 gru pos em pre sa ri a is. Man-
tém 27.200 em pre gos di re tos, cer ca de 280.000 in-
di re tos e fro ta de 10 mil ve í cu los, res pon sá vel pelo
abas te ci men to de mais 1 mi lhão de pon tos de com-
pra em todo o País. Re co lhe im pos tos, em to dos os
ní ve is, da or dem de 1,5 bi lhão de re a is por ano. De
Ma na us, onde se cen tra li zam as suas ati vi da des in-
dus tri a is, a em pre sa ex por tou o con cen tra do que fa-
bri ca, em 2001, para mais de cin co pa í ses, num
mon tan te de 200 mi lhões de dó la res.

Esta é a po pu lar Coca-Cola em pre sa ri al, cri a -
da em Atlan ta em 1886, nos Esta dos Uni dos, por
um far ma cêu ti co que, se gun do a im pren sa, não ti-
nha mu i tas es pe ran ças no pro du to...

No Bra sil, sua pro du ção ini ci al ocor reu em Re-
ci fe, em 1941, e daí che gou à ex tra or di ná ria ex pan -
são dos dias atu a is.

O mé ri to des sa em pre sa para a so ci e da de bra-
si le i ra, além do re le van te as pec to eco nô mi co e o re-
fe ren te aos apri mo ra men tos tec no ló gi cos, está tam-
bém nas ex pres si vas ini ci a ti vas so ci a is que vem as-
su min do nes sas dé ca das da sua exis tên cia. Tem
sido mu i to im por tan te a con tri bu i ção que o Sis te ma
Coca-Cola ofe re ce ao Bra sil.

Entre ou tros pro gra mas de gran de al can ce na-
ci o nal, o Sis te ma Coca-Cola im plan tou o Insti tu to
para a Edu ca ção, do qual se ori gi na ram o Pro gra ma 
de Va lo ri za ção do Jo vem e o Sa ber em Mo vi men to.
No Ama zo nas, a em pre sa deu ini cio e con ti nu i da de
a vá ri as ações de gran de in te res se so ci al. Lan çou,
em par ce ria com o Mi nis té rio de Po lí ti ca Fun diá ria, o
Pro gra ma Par ce ria & Mer ca do, que am pa ra os pe-
que nos pro du to res de cana de açú car. Tam bém no
Ama zo nas, é seu o Pro je to Gra mi xó, do in te res se
dos pe que nos pro du to res de açú car mas ca vo. No
se tor cul tu ral, a em pre sa pa tro ci na há sete anos o
fa mo so Fes ti val Fol cló ri co de Pa rin tins e é de sua in-
ci a ti va o Pro gra ma Li vro Vivo, que res ga ta a me mó -
ria do Esta do do Ama zo nas.
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Ain da na área so ci al, a Coca-Cola, em par ce -
ria com o go ver no do Ama zo nas, in ves tiu na cons-
tru ção de 1.000 ca sas po pu la res. E a sua Usi na Ja-
yo ro, em Pre si den te Fi gue i re do – a 120km de Ma na -
us –, gera 700 em pre gos di re tos, ocu pan do qua se
10% da po pu la ção to tal do mu ni cí pio.

A em pre sa Coca-Cola no Bra sil, como se vê,
in clui-se en tre as ini ci a ti vas do ca pi tal es tran ge i ro
bem-vin das ao nos so País. Nes ses 60 anos de ati vi -
da des em solo na ci o nal, essa em pre sa tor nou-se
uma par ce i ra dos bra si le i ros nos ob je ti vos que per-
se guem o pro gres so. Veio para fi car, har mo ni zan do
os seus com os in te res ses na ci o na is.

Ple na men te jus ti fi cá vel, por tan to, que o Se na -
do, ten do em vis ta a sig ni fi ca ção na ci o nal da em pre -
sa pela sua im por tân cia eco nô mi ca e pe las obras
so ci a is que re a li za, leve aos seus di ri gen tes e ser vi -
do res as con gra tu la ções por data que ela fes ti va -
men te co me mo ra, au gu ran do-lhe, a par do su ces so, 
a con ti nu i da de dos seus pro pó si tos de co la bo rar
com os nos sos es for ços de sen vol vi men tis tas, cu jos
re sul ta dos se re fle tem na me lho ria da qua li da de de
vida dos bra si le i ros.

Sala das Ses sões, 18 de abril de 2002. – Se-
na dor Edi son Lo bão.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Ten do
em vis ta que trans cor re no dia de hoje a data co me -
mo ra ti va a que se re fe re o re que ri men to lido, a Pre-
si dên cia sub me te rá à ma té ria a vo ta ção.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.

Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – So bre
a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se-
cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 190, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 216, I, do Re gi -

men to Inter no do Se na do Fe de ral, ao Mi nis tro de
Esta do da Inte gra ção Na ci o nal, as se guin tes in for ma -
ções acer ca dos pro je tos de ir ri ga ção Ta bu le i ros de

São Ber nar do e Ba i xa da Oci den tal Ma ra nhen se, lo-
ca li za dos no Esta do do Ma ra nhão:

a) não-li be ra ção de re cur sos para a con ti nu i da -
de dos pro je tos.

Jus ti fi ca ção

O fi nan ci a men to dos pro je tos é de res pon sa bi li -
da de do Go ver no Fe de ral que os lan çou em 1987. A
fal ta de li be ra ção dos re cur sos, po rém, tem sido uma
cons tân cia e está in vi a bi li zan do os em pre en di men -
tos, com sé ri os pre ju í zos para a in fra-es tru tu ra já im-
plan ta da e com pro me ti men to to tal dos ob je ti vos con-
ce bi dos para o de sen vol vi men to dos mu ni cí pi os be-
ne fi ciá ri os.

Sala das Ses sões, 18 de abril de 2002. – Se na -
dor João Alber to Sou za, PMDB/MA.

(À Mesa para de ci são.)

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – O re que -
ri men to lido será des pa cha do à Mesa para de ci são,
nos ter mos do in ci so III do art. 216 do Re gi men to
Inter no.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre-
si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que a Mesa apro vou
os Re que ri men tos nºs 102, 139, 143 e 144, de
2002, de au to ria da Co mis são de Fis ca li za ção e
Con tro le e dos Se na do res Mo za ril do Ca val can ti,
Car los Be zer ra e Ge ral do Cân di do, so li ci tan do in for -
ma ções a Mi nis tro de Esta do.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – A Pre-
si dên cia re ce beu, nos ter mos do art. 52, in ci so V, da
Cons ti tu i ção Fe de ral, do Pre si den te da Re pú bli ca,
as se guin tes ma té ri as:

Nº 120, de 2002 (nº 281/2002, na ori gem), de
17 do cor ren te, so li ci tan do seja au to ri za da a con tra -
ta ção de ope ra ção de cré di to ex ter no, no va lor to tal
equi va len te a US$ 6,147,273.00 (seis mi lhões, cen to 
e qua ren ta e sete mil, du zen tos e se ten ta e três dó-
la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca), de prin ci pal,
com ga ran tia da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, en-
tre o Mu ni cí pio de Cam po Gran de-MS e o Fun do Fi-
nan ce i ro para o De sen vol vi men to da Ba cia do Pra ta
– Fon pla ta, des ti na da a fi nan ci ar, par ci al men te, o
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Pro gra ma de Re cu pe ra ção das Áre as De gra da das e
de Pre ser va ção do Cór re go Só ter; e

Nº 121, de 2002 (nº 282/2002, na ori gem), de
17 do cor ren te, so li ci tan do seja au to ri za da a con tra -
ta ção de ope ra ção de cré di to ex ter no, no va lor equi-
va len te a até US$ 150,000,000.00 (cen to e cin qüen -
ta mi lhões de dó la res dos Esta dos Uni dos da Amé ri -
ca), de prin ci pal, com ga ran tia da Re pú bli ca Fe de ra -
ti va do Bra sil, en tre o Esta do de San ta Ca ta ri na e o
Ban co Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to – BID,
des ti na da a fi nan ci ar, par ci al men te, o Pro gra ma Ro-
do viá rio do Esta do de San ta Ca ta ri na – IV.

A Men sa gem nº 121, de 2002, será apen sa da
ao pro ces sa do do Ofí cio nº S/51, de 2001.

As ma té ri as vão à Co mis são de Assun tos Eco-
nô mi cos.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Re quião, por cin co 
mi nu tos, para uma co mu ni ca ção.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a
mi nha co mu ni ca ção tem o sen ti do de dar con ta da
vi a gem da Co mis são Par la men tar do Mer co sul à
Re pú bli ca Argen ti na. Foi a pri me i ra re u nião pre si di -
da pelo ex-Pre si den te da Argen ti na, Pre si den te do
se tor ar gen ti no da Co mis são, Raul Alfon sín, e foi
uma re u nião im por tan tís si ma, por que ocor reu no mo-
men to em que a cri se ar gen ti na atin ge a sua ex pres -
são ma i or. 

Esti ve mos re u ni dos com o Pre si den te Edu ar do 
Du hal de, com o Mi nis tro Car los Ruc ka uf, das Re la -
ções Exte ri o res e do Co mér cio, com o Mi nis tro Jor-
ge Re mes Le ni cov, da Fa zen da, e com o Sr. Ano op
Singh, au di tor do Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal

A si tu a ção ar gen ti na é di fi cí li ma. Ses sen ta por
cen to do mo vi men to co mer ci al de sa pa re ceu e 40%
da po pu la ção – mais pre ci sa men te, 42% – vive hoje
aba i xo do li mi te da po bre za. São 22% de de sem pre -
ga dos, que es ta vam an te ri or men te em pre ga dos, e
20% sem em pre go.

A pers pec ti va dos ar gen ti nos que pro je tam as
con se qüên ci as da cri se é de que o de sem pre go
che gue ra pi da men te a 30%. Então, te ría mos 50% da
po pu la ção ar gen ti na vi ven do aba i xo do li mi te da po-
bre za, ou seja, na mais ab so lu ta mi sé ria. É pre ci so
fa zer no tar que to das as me di das dos Go ver nos re-

cen tes da Argen ti na fo ram acom pa nha das com ale-
gria pelo Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal, que as
apro vou com elo gi os re pe ti dos, e que o Pre si den te
Car los Me nem foi con si de ra do pelo ex-Pre si den te
ame ri ca no Bill Clin ton um dos me lho res pre si den tes
do mun do e, se gu ra men te, o me lhor da Amé ri ca do
Sul.

A Argen ti na vem sen do mo ni to ra da e essa cri-
se foi acom pa nha da pas so a pas so pelo Fun do Mo-
ne tá rio Inter na ci o nal e pe los Esta dos Uni dos. A re u -
nião com Ano op Singh foi ex tre ma men te in te res san -
te, por que, em pri me i ro lu gar, ele se sur pre en deu
com a uni da de dos par la men tos la ti no-ame ri ca nos
na de fe sa dos in te res ses ar gen ti nos, ten do dito ex-
pres sa men te que a re u nião se ria his tó ri ca e in flu en -
ci a ria o com por ta men to do Fun do Mo ne tá rio Inter-
na ci o nal. Ele nun ca ha via ima gi na do a pos si bi li da de
de o Cone Sul la ti no-ame ri ca no de mons trar, com
cla re za ab so lu ta, a so li da ri e da de em pres ta da, na-
que le mo men to, aos ar gen ti nos.

Como Pre si den te da Co mis são Par la men tar
Con jun ta do Mer co sul do Bra sil, de i xei cla ro ao Sr.
Ano op Singh que o que o Fun do Mo ne tá rio Inter-
na ci o nal pede, nes te mo men to, à Argen ti na é ab-
so lu ta men te im pra ti cá vel den tro de um re gi me de-
mo crá ti co. O que eles es tão pe din do à Argen ti na é
o es ta be le ci men to de uma di ta du ra de ex tre ma di-
re i ta, pe sa da e cru el para com a po pu la ção, que já
não tem pos si bi li da de de ace i tar o cor te de 60%
nos in ves ti men tos pú bli cos de qua is quer na tu re -
zas e o bru tal cor te que se tra duz no re co lhi men to
ime di a to dos tí tu los emi ti dos pe las pro vín ci as ar-
gen ti nas, prin ci pal men te o pa ta cón e o que bra cho. 
Não há a me nor pos si bi li da de de o país vi a bi li zar
es sas exi gên ci as do Fun do den tro de um re gi me
de mo crá ti co. Estão ten tan do san grar a mo ri bun da
eco no mia da Argen ti na ain da em vida, úni ca e ex-
clu si va men te para vi a bi li zar o pa ga men to de em-
prés ti mos ir res pon sá ve is que ser vi ram so men te
para co brir ju ros in sus ten tá ve is, num país su bor di -
na do à aven tu ra es tú pi da do ne o li be ra lis mo e da
glo ba li za ção.

O Se na do se fez pre sen te e, spon te pro pria,
ti ve mos a pre sen ça tam bém do De pu ta do Jú lio Re-
dec ker, ex-Pre si den te da Co mis são, que foi por sua
ini ci a ti va e a suas ex pen sas, uma vez que Câ ma ra
dos De pu ta dos se ne gou a pa tro ci nar a ida de De-
pu ta dos Fe de ra is como mem bros da co mis são que
foi à Argen ti na. A im pres são que te nho é de que o
Pre si den te da Câ ma ra dos De pu ta dos, Aé cio Ne ves, 
mo ti va-se e mo bi li za-se mu i to mais com ca sa men -
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tos de no ve la no Mar ro cos do que com os pro ble -
mas do Mer co sul e da Amé ri ca La ti na. Des ta tri bu -
na, que ro re pro var o com por ta men to do Pre si den te
da Câ ma ra dos De pu ta dos, tão ge ne ro so com os
au men tos aos Par la men ta res, como aque le que ga-
ran tiu a sua ele i ção para a Pre si dên cia da Câ ma ra
Fe de ral, e ab so lu ta men te in sen sí vel aos pro ble mas
da po lí ti ca ex ter na bra si le i ra. A ati tu de do Pre si den te 
da Câ ma ra dos De pu ta dos, não en vi an do De pu ta -
dos Fe de ra is à Argen ti na, foi re pro vá vel e ab so lu ta -
men te ir res pon sá vel, e dá um re tra to ter rí vel do que
é a di re ção da Câ ma ra Fe de ral no Bra sil.

A re u nião foi mu i to im por tan te. 

Para fi na li zar, es ta be le ço um pa ra le lo. A
Argen ti na que brou, por que não con se guiu pa gar
os seus com pro mis sos in ter nos e ex ter nos, mas
es ses com pro mis sos au men tam tam bém no Bra-
sil. Te mos so bre vi vi do em fun ção da fle xi bi li za ção
da nos sa mo e da, que vi a bi li za da pe que nas ex por -
ta ções, mas é pre ci so que abra mos os olhos para
o fato de que o su pe rá vit da nos sa ba lan ça co mer -
ci al se deve hoje mu i to mais ao em po bre ci men to
in ter no e à di mi nu i ção das im por ta ções do que ao
au men to real das ex por ta ções bra si le i ras. Cada
vez que des va lo ri za mos a nos sa mo e da, em fun-
ção da dí vi da in ter na par ci al men te com pro me ti da
em dó lar e da dí vi da ex ter na to tal men te es ta be le -
ci da em dó lar, a nos sa dí vi da au men ta de for ma
sig ni fi ca ti va. 

Se não mu dar mos a po lí ti ca eco nô mi ca do
Bra sil, se o Bra sil não re sol ver de fen der o seu tra ba -
lho, os seus tra ba lha do res e os seus em pre sá ri os,
se gu ra men te es ta re mos indo no ca mi nho que le vou
a Argen ti na ao co lap so. 

Que soe mais uma vez aos ou vi dos das au to ri -
da des bra si le i ras as cam pa i nhas que já so a ram na
Co réia, na Ta i lân dia, no Mé xi co, no Peru e na Ve ne -
zu e la. O País pre ci sa mo di fi car com ur gên cia a sua
po lí ti ca ex ter na.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra ao Se na dor Ju vên cio da Fon se ca, por
cin co mi nu tos, para uma co mu ni ca ção ina diá vel.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB –
MS. Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são
do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
a mi nha co mu ni ca ção tem por ob je ti vo fa zer o re gis -
tro, nos Ana is des ta Casa, da re a li za ção, hoje e

ama nhã, em Cam po Gran de, Mato Gros so do Sul,
do III Fó rum Na ci o nal de De fe sa da Sa ú de da Cri an -
ça Indí ge na. 

Tra ta-se de um even to im por tan tís si mo, pa tro -
ci na do pela So ci e da de de Pe di a tria Bra si le i ra em
par ce ria com a sua fi li al, a So ci e da de de Pe di a tria
de Mato Gros so do Sul.

O pri me i ro even to na ci o nal ocor reu em 2000,
por oca sião das co me mo ra ções dos qui nhen tos
anos do Des co bri men to do Bra sil. No pri me i ro fó-
rum, en ten deu a So ci e da de Bra si le i ra de Pe di a tria
ser im por tan te con ti nu ar anu al men te dis cu tin do o
as sun to, ten do em vis ta as inú me ras si tu a ções, até
mes mo inex pli cá ve is, por que pas sam as po pu la -
ções in dí ge nas do nos so País. A jus ti fi ca ti va do fó-
rum foi a se guin te: “Qu e re mos, jun ta men te com as
áre as de sa ú de e edu ca ção, dis cu tir um pou co mais
o as sun to como for ma de o di vul gar mos e de aler-
tar mos a so ci e da de quan to à gra ve si tu a ção por que
pas sa a cri an ça in dí ge na.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, esse
even to tem um sig ni fi ca do mu i to im por tan te por que
mos tra à Na ção bra si le i ra que a So ci e da de de Pe di -
a tria, em âm bi to na ci o nal, está pre o cu pa da com a
sa ú de da cri an ça in dí ge na.

Ao mes mo tem po, eu gos ta ria de sa u dar o Dr.
Ru bens Trom bi ni Gar cia, Pre si den te da So ci e da de
de Pe di a tria de Mato Gros so do Sul, que lu tou bra-
va men te para que esse Fó rum se re a li zas se em
nos so Esta do. O Dr. Ru bens Trom bi ni Gar cia é um
mé di co pe di a tra ide a lis ta, tem uma sen si bi li da de so-
ci al per ma nen te, sem pre ocu pan do pos tos im por -
tan tes na área so ci al da Me di ci na. A sua ini ci a ti va,
le van do esse even to para Cam po Gran de, no Mato
Gros so do Sul, sig ni fi ca que aque le Esta do tam bém
está aler ta, está pre sen te nes sa gran de luta em fa-
vor da sa ú de dos nos sos in dí ge nas, prin ci pal men te
da cri an ça in dí ge na.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SENADOR JUVÊNCIO DA FONSECA EM
SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Pror ro go 
a Hora do Expe di en te por mais cin co mi nu tos, para
ou vir mos o Se na dor Ro me ro Jucá, numa co mu ni ca -
ção tam bém ina diá vel.

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na
mes ma li nha do Se na dor Ju vên cio da Fon se ca, que ro 
re gis trar que, nes ta se ma na, do dia 17 ao dia 21, ha-
ve rá as co me mo ra ções da Se ma na do Índio. Sem dú-
vi da al gu ma, é um mo men to im por tan te para que o
País faça suas re fle xões para me lho rar tan to a atu a -
ção do Go ver no quan to a pró pria pos tu ra da so ci e da -
de pe ran te as co mu ni da des in dí ge nas e os in dí ge nas
bra si le i ros.

Por con ta dis so, Sr. Pre si den te, pedi a pa la vra
para fa lar so bre a II Fes ta Na ci o nal do Índio, a re a li -
zar-se nos dias 17 a 21 de abril, em Ber ti o ga, no Esta-
do de São Pa u lo. Nes ses qua tro dias, a pro gra ma ção

in clu i rá a dis cus são dos di re i tos dos ín di os, ma ni fes -
ta ções cul tu ra is, en fim, ha ve rá um con gra ça men to
para que se am plie a vi são e a dis cus são dos pro ble -
mas in dí ge nas bra si le i ros.

Por tan to, con vi do to dos os bra si le i ros in te res sa -
dos no tema a par ti ci pa rem da Fes ta, para que a
ques tão in dí ge na pos sa ser per me a da de uma dis-
cus são mais am pla na nos sa so ci e da de. Peço a
trans cri ção da pro gra ma ção da fes ta e das ati vi da des
que se rão re a li za das nes sa data.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO.

(Inse ri do nos ter mos do art. 210 do
Re gi men to Inter no.)
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SENADOR ROMERO JUCÁ

(Do cu men to a que se Re fe re)
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão)  Pas sa-se à

Item 1:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 9, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II,

com bi na do com o art. 338, IV,
do Re gi men to Inter no, nos ter mos do

Re que ri men to nº 160, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 9, de 2002 (nº
6.059/2002, na Casa de ori gem), que acres-
cen ta alí nea ao in ci so I ao art. 23 da Lei nº
8.977, de 6 de ja ne i ro de 1995, que dis põe
so bre o Ser vi ço de TV a Cabo, para in clu ir
ca nal re ser va do ao Su pre mo Tri bu nal Fe de -
ral, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 264, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor
ad hoc: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

Em dis cus são o pro je to em tur no úni co.
O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS)

– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir a ma té -
ria.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ce -
do a pa la vra a V. Exª.

O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, o Pro je to de Lei da Câ ma ra
nº 9, que es ta mos dis cu tin do, tem por ob je ti vo dis por
so bre os ser vi ços de TV a cabo para in clu ir ca nal re-
ser va do ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral para a di vul ga -
ção dos seus ser vi ços.

O Re la tor da ma té ria foi o Se na dor Lú cio Alcân-
ta ra, e, na Co mis são de Edu ca ção, hon ro sa men te fui
o Re la tor ad hoc. Por esse mo ti vo, na au sên cia de S.
Exª, que em bri lhan te pa re cer opi nou fa vo ra vel men te
à apro va ção do pro je to, que ro di zer que a TV a cabo
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral tem gran des ob je ti vos.
O pri me i ro é a pu bli ci da de de seus tra ba lhos, im por -
tan te para que a Na ção bra si le i ra co nhe ça como fun-
ci o na a Su pre ma Cor te em nos so País, con so li dan -
do-se, as sim, pelo Ju di ciá rio, a pró pria de mo cra cia
bra si le i ra. Por ou tro lado, há uma fun ção di dá ti ca: es-
tu dan tes, pro fes so res, ju í zes, de sem bar ga do res e mi-
nis tros po de rão ter aces so em sua casa aos tra ba lhos 
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

Por tan to, ra ti fi ca mos o pa re cer do ilus tre Se na -
dor Lú cio Alcân ta ra, fa vo rá vel ao pro je to, para que te-

nha mos mais esse ins tru men to de co mu ni ca ção que
apri mo ra a de mo cra cia e mos tra o Ju di ciá rio para
todo o povo.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.

Du ran te o dis cur so do Sr. Ju vên cio da
Fon se ca, o Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si -
den te, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA) – Sr. Pre-
si den te, peço a pa la vra para dis cu tir a ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA. Para dis-
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, essa ma té ria que vo ta re mos a se guir 
é da ma i or im por tân cia para a po pu la ção bra si le i ra.
Com a TV a cabo do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, da re -
mos à po pu la ção o co nhe ci men to ins tan tâ neo das
de ci sões to ma das pelo Po der Ju di ciá rio. Nos rin cões
mais dis tan tes, as es co las de pri me i ro e se gun do gra-
us  onde se hou ve fa lar mu i to do Po der Ju di ciá rio  te-
rão opor tu ni da de de cap tar a pro gra ma ção do Su pre -
mo Tri bu nal Fe de ral por meio de an te nas pa ra bó li cas
ou da TV a cabo. Assim, a po pu la ção e os es tu dan tes
po de rão acom pa nhar ro ti ne i ra men te o an da men to
dos tra ba lhos do Ju di ciá rio bra si le i ro.

Hoje, o Po der Le gis la ti vo tem a sua te le vi são, o
seu meio de co mu ni ca ção di re to com a po pu la ção; o
Po der Exe cu ti vo tam bém dis põe des se meio; e, ago-
ra, o Po der Ju di ciá rio tam bém po de rá trans for mar
suas ses sões e seus tra ba lhos em au las per ma nen -
tes à po pu la ção.

Por exem plo, há fa cul da des – prin ci pal men te, na
área do Di re i to – ins ta la das no in te ri or do Esta do do
Pará, na Ama zô nia. Em San ta rém e em Pa ra o pe bas,
Mu ni cí pio que abra ça a Ser ra dos Ca ra jás, de onde
se ex trai a ma i or quan ti da de de mi né rio de fer ro do
Bra sil, tam bém es tão sen do ins ta la das fa cul da des de
Di re i to. Re cen te men te, já hou ve até o ves ti bu lar.

Para es sas fa cul da des de lo ca is dis tan tes, não
será mais di fí cil o aces so à in for ma ção e ao co nhe ci -
men to do Po der Ju di ciá rio. Da mes ma for ma como os
es tu dan tes de Bra sí lia têm aces so ao Su pre mo Tri bu -
nal Fe de ral pela vi si tas que fa zem àque la Cor te, os
es tu dan tes da Ama zô nia, do Mato Gros so do Sul,
Esta do do Pre si den te do Se na do Fe de ral, Se na dor
Ra mez Te bet, te rão esse aces so fa ci li ta do pela TV
Su pre mo, po den do acom pa nhar to dos os dias os tra-
ba lhos re a li za dos, in ter na e ex ter na men te, pelo Po-
der Ju di ciá rio. Assim, co nhe ce rão não ape nas as de-
ci sões e jul ga men tos da Su pre ma Cor te, mas tam-
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bém como são pro ces sa das as in for ma ções e como é
fe i to o aten di men to pela Jus ti ça Iti ne ran te, prin ci pal -
men te na pe ri fe ria das gran des ci da des.

Com cer te za, Sr. Pre si den te, a ma té ria será
apro va da por una ni mi da de, como o foi na Co mis são
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, o que per mi ti rá
a li ga ção do Po der Ju di ciá rio bra si le i ro com o nos so
povo.

Mu i to obri ga do.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir a ma té ria.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra a V. Exª.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP. Para

dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, de for ma bem des con tra í da, eu di-
ria que o úni co pro ble ma da TV a cabo do Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral será a con cor rên cia com a TV Se na -
do. Digo isso pela im por tân cia que tem hoje a TV Se-
na do para a so ci e da de bra si le i ra.

Se gu ra men te, a te le vi são do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral tam bém será im por tan te, prin ci pal men te
para as ci da des do in te ri or, como bem men ci o nou o
Se na dor Luiz Otá vio. Nas gran des ci da des, é pos sí vel 
acom pa nhar o de sen vol vi men to dos tra ba lhos no
Con gres so Na ci o nal por in ter mé dio dos jor na is, da te-
le vi são e do rá dio. No in te ri or, isso é mu i to di fí cil. A TV
Se na do che ga à re si dên cia do ci da dão do in te ri or que
pos sui uma an te na pa ra bó li ca. O mes mo ocor re rá
com a TV do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, pois esta
exer ce rá um efe i to pe da gó gi co fan tás ti co do pon to de
vis ta da ci da da nia, do pon to de vis ta da in for ma ção
pre ci sa. Não te nho dú vi da de que as sis ti re mos a
trans mis sões ao vivo de gran des ses sões do Su pre -
mo Tri bu nal Fe de ral, como acon te ceu aqui du ran te a
dis cus são da ques tão éti ca no Se na do Fe de ral, quan-
do pra ti ca men te o Bra sil in te i ro pa rou para as sis tir à
TV Se na do.

Te re mos opor tu ni da de de as sis tir aos gran des
ma gis tra dos do País de ba ten do as sun tos de re le van -
te in te res se para a Na ção e para a ci da da nia. Faço
ques tão de res sal tar o as pec to pe da gó gi co que têm a
TV Se na do e a TV Câ ma ra. Mas não há dú vi da de
que a TV Se na do tem uma au diên cia ma i or, não sei
se por ter um nú me ro me nor de Se na do res.

Tam bém a TV do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral irá
bus car essa au diên cia e a con quis ta do povo sim ples, 
não ape nas da eli te. Nor mal men te, só têm aces so às
de ci sões do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral os pró pri os in-
te res sa dos, os ad vo ga dos e a eli te. E, ago ra, a par tir
da im plan ta ção da TV do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, o

povo sim ples, o povo hu mil de, da ci da de do in te ri or,
que ti ver opor tu ni da de de ad qui rir uma pa ra bó li ca,
po de rá acom pa nhar es sas trans mis sões.

Vi a jei, du ran te a Se ma na San ta, para o Ba i li que, 
que fica na foz do rio Ama zo nas. Re gião be lís si ma, o
ar qui pé la go do Ba i li que é um dis tri to do Ama pá, pró-
xi mo à ilha do Ma ra jó, que con ta com apro xi ma da -
men te 38 co mu ni da des e uma po pu la ção de 8,5 mil
pes so as. Em co mu ni da des como essa, a po pu la ção
se re ú ne e ad qui re uma an te na pa ra bó li ca e um te le -
vi sor para as sis tir à no ve la, aos te le jor na is e tam bém
à TV Se na do. E, ago ra, tam bém po de rá as sis tir às
ses sões pú bli cas do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.

Pa ra béns a quem teve essa ini ci a ti va bri lhan te e
pa ra béns à Jus ti ça, que con quis ta rá, sem dú vi da ne-
nhu ma, um ve í cu lo de co mu ni ca ção fan tás ti co, ex-
cep ci o nal para o nos so País.

Obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.

Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro tam bém, em nome
da Li de ran ça do Go ver no, acom pa nhar o que já foi
dito aqui. Não vou re pe tir as pa la vras di tas para não
nos de mo rar mos nes sa dis cus são.

Sem dú vi da al gu ma, a te le vi são do Su pre mo Tri-
bu nal Fe de ral será, en tre ou tras co i sas, um ele men to
a mais da trans pa rên cia das de ci sões do Ju di ciá rio.
Tra ta-se da in ser ção de no vas téc ni cas e do en si no –
como fa lou o Se na dor Luiz Otá vio – por este País afo-
ra. Por tan to, tra ta-se de uma ação ex tre ma men te im-
por tan te para ca pi la ri zar mos os bons exem plos e os
en si na men to da boa Jus ti ça no Bra sil.

Enca mi nho meu voto fa vo rá vel, re gis tran do a
po si ção da Li de ran ça do Go ver no e lou van do esse
pro je to, que dará ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, ao
Po der Ju di ciá rio, os mes mos ins tru men tos que já tem
hoje o Po der Le gis la ti vo e que são tão im por tan tes
para de mons trar, ao lon go das nos sas ações, o que
pode ser fe i to pelo nos so País.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor José Fo ga ça.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, es ta mos de fato di an te de um even-
to im por tan te. A apro va ção, nes te mo men to, do pro je -
to de lei que re gu la o sis te ma de TV a cabo no Bra sil,
um ca nal para o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, tra rá um
novo ele men to de di fu são das es tru tu ras po lí ti cas e
ins ti tu ci o na is do País.

05038 Sex ta-fe i ra  19 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2002

ABRIL 2002424    ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Ontem, Sr. Pre si den te, o Su pre mo Tri bu nal Fe-
de ral dis cu tia ma té ria ex tre ma men te po lê mi ca, ins ti -
tu ci o nal men te im por tan te e so ci al men te de gran de
re per cus são. Dis cu tia se é apli cá vel a Lei de De fe sa
do Con su mi dor ao sis te ma fi nan ce i ro, às ins ti tu i ções
ban cá ri as do País. E o pa re cer do Re la tor da que le Tri-
bu nal di zia que to dos os pro du tos ven di dos ou ofe re -
ci dos pe los ban cos aos con su mi do res es tão, sim,
sub me ti dos à Lei de De fe sa do Con su mi dor e res sal -
va va ape nas os prin cí pi os de po lí ti ca mo ne tá ria re la ti -
vos à taxa de ju ros fi xa da pelo Co pom e pelo Ban co
Cen tral.

Da po lê mi ca, sur giu um de ba te am plo, rico, ge-
ne ro so, ins tru ti vo e es cla re ce dor. No en tan to, a po pu -
la ção não to mou co nhe ci men to dis so. Pe que nas no-
tas de jor nal hoje es tão sen do di vul ga das, na Voz do
Bra sil se dá al gu ma in for ma ção bas tan te res tri ta,
mas a ver da de é que, se a TV do Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral es ti ves se fun ci o nan do, a po pu la ção te ria
aces so a um de ba te de ele va dís si mo ní vel, de alta im-
por tân cia e de in te res se di re to e ime di a to des sa mes-
ma po pu la ção.

Na tar de de hoje, às 16 ho ras, vol ta a se re u nir o
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, para dis cu tir a ver ti ca li za -
ção das co li ga ções par ti dá ri as. Será um de ba te rico,
in ten so e de ca rá ter ins tru ti vo, do pon to de vis ta po lí ti -
co e da for ma ção das cons ciên ci as cí vi cas do País.

Des se modo, tor na-se de ci si vo e mu i to im por -
tan te, nes te mo men to, con ce der esse ca nal para o
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, não por que a po pu la ção a
ele terá aces so di re to e ime di a to, já que o sis te ma de
TV a cabo, como sa be mos, ain da é bas tan te eli ti za do, 
não se ten do po pu la ri za do e es tan do ain da ina ces sí -
vel, não sei se pelo cus to ou se pela len ti dão da im-
plan ta ção do sis te ma. De qual quer ma ne i ra, to dos sa-
be mos que a TV a cabo ain da é de aces so mu i to res-
tri to a uma eli te no País.

Entre tan to, nem por isso as in for ma ções po lí ti -
cas trans mi ti das pela TV a cabo de i xam de che gar à
po pu la ção. Per ce be mos que, em bo ra a TV Se na do
seja trans mi ti da ape nas pela TV a cabo – quem tem
aces so a ela são so men te aque les que as si nam o sis-
te ma de TV paga –, gran de par te da po pu la ção re ce -
be as in for ma ções por que a clas se mé dia que tem
aces so à TV a cabo é for ma do ra de opi nião e de can ta 
tais in for ma ções, es pa lha-as, de ba te-as nos seus cír-
cu los de in fluên cia, nas suas es fe ras de atu a ção, de
tal for ma que isso vai se ca pi la ri zan do na so ci e da de.
É evi den te que esse é o meio de in for ma ção de mo -
crá ti co, aber to, sem con tro le, sem cen su ra.

Por tan to, tra ta-se de um gran de ga nho po lí ti co,
ins ti tu ci o nal e cul tu ral para o País, ra zão por que vo ta -
re mos fa vo ra vel men te à ma té ria, Sr. Pre si den te.

Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ti nua

em dis cus são o pro je to. (Pa u sa.)
Não ha ven do mais quem peça a pa la vra, de cla -

ro en cer ra da a dis cus são.
Em vo ta ção.
Não ha ven do quem de se je en ca mi nhar a vo ta -

ção, en cer ro o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à san ção.

É o se guin te o pro je to apro va do.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 9, DE 2002
(nº 6.059/2002, na Casa de Ori gem)

Acres cen ta alí nea ao in ci so I do art.
23 da Lei nº 8.977, de 6 de ja ne i ro de
1995, que dis põe so bre o Ser vi ço de TV a
Cabo, para in clu ir ca nal re ser va do ao Su-
pre mo Tri bu nal Fe de ral.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O in ci so I do art. 23 da Lei nº 8.977, de 6

ja ne i ro de 1995, pas sa a vi go rar acres ci do do se guin -
te dis po si ti vo:

“Art. 23. .................................................
I – ..........................................................
h) um ca nal re ser va do ao Su pre mo Tri-

bu nal Fe d e ral, para a di vul ga ção dos atos do
Po der Ju di ciá rio e dos ser vi ços es sen ci a is à
Jus ti ça;...........................................................

...................................................." (NR)

Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Apro ve i to 
a opor tu ni da de para con gra tu lar-me com a Casa pela
apro va ção des se pro je to, con gra tu la ção esta que se
es ten de ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral. É re al men te
pre ci so for ta le cer a ci da da nia no Bra sil. O Po der Ju di -
ciá rio fi ca rá mais aber to à so ci e da de bra si le i ra, que
terá opor tu ni da de de acom pa nhar as suas dis cus -
sões.

Hoje mes mo, se a TV Su pre mo es ti ves se fun ci -
o nan do, com cer te za to dos nós e uma boa par te da
clas se po lí ti ca e da po pu la ção bra si le i ra es ta ría mos
aten tos à vo ta ção, que o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
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anun cia para hoje, so bre a de ci são do Tri bu nal Su pe -
ri or Ele i to ral que ver ti ca li zou as co li ga ções par ti dá ri -
as. Ve jam, por tan to, como é im por tan te re al men te o
exer cí cio da ci da da nia. E, nes te mun do glo ba li za do,
nada mais con tri bui para tal exer cí cio que a in for ma -
ção mais rá pi da e mais efi ci en te para a so ci e da de.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 2:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 21, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, com bi na do

com o art. 338, IV, do Re gi men to Inter no,
nos ter mos do Re que ri men to nº 161, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câ ma ra nº 21, de 2002 (nº
4.749/2001, na Casa de ori gem), que ins ti tui 
o Dia Na ci o nal da Ado ção, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 265, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Ca sil do Mal da ner.

À ma té ria po de rão ser ofe re ci das emen das até
o en cer ra men to da dis cus são.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a

pa la vra o Se na dor Ca sil do Mal da ner.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.

Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, no bres Co le gas, en ten de mos que a apre sen ta ção
des se pro je to na Câ ma ra dos De pu ta dos foi em boa
hora. Ele vem ao en con tro dos an se i os na ci o na is de
apo io às cri an ças aban do na das.

Para hon ra do Se na do Fe de ral, Sr. Pre si den te, o
au tor da pro pos ta, o emi nen te De pu ta do João Ma tos,
en con tra-se pre sen te. 

Em re la ção a esse pro je to que ins ti tui o Dia Na-
ci o nal da Ado ção, num de ter mi na do mo men to lem bra 
o seu au tor que exis tem no Bra sil inú me ras as so ci a -
ções vol ta das para o in cen ti vo à ado ção e para a ori-
en ta ção das pes so as que pre ten dem aco lher cri an -
ças e ado les cen tes como mem bros de suas fa mí li as.
Tal ori en ta ção as su me am pli tu de que al can ça, mes-
mo, os pro ce di men tos mais ade qua dos no con ví vio
co ti di a no com os no vos mem bros da fa mí lia re ce bi -
dos me di an te ado ção. Só esse pa rá gra fo já diz tudo,
não sen do ne ces sá rio de cli nar ou tras par tes, ou tras
jus ti fi ca ti vas que o emi nen te au tor in se riu na pro pos ta 
ori gi nal.

A Câ ma ra dos De pu ta dos, por una ni mi da de,
apro vou o pro je to, que veio ao Se na do Fe de ral, ten do

re ce bi do, na Co mis são de Edu ca ção des ta Casa,
apro va ção unâ ni me. 

O que sig ni fi ca esse pro je to que ins ti tui o dia 25
de maio como o Dia Na ci o nal da Ado ção? Qual a co-
in ci dên cia tão im por tan te de es tar sen do apre ci a do
nes ta se ma na? A co in ci dên cia im por tan te é o fato de
te rem sido, nes ta se ma na, san ci o na das pelo Pre si -
den te da Re pú bli ca a li cen ça-ma ter ni da de e o au xí -
lio-ma ter ni da de para as mães não-bi o ló gi cas, duas
ques tões fun da men ta is, bem lem bra das pelo au tor da
pro pos ta, o emi nen te De pu ta do João Ma tos. Tal san-
ção mo ti va, in cen ti va a re ti ra da de cri an ças aban do -
na das das ruas e con fe re às mães não-bi o ló gi cas os
mes mos di re i tos das mães bi o ló gi cas. Por tan to, nes ta 
se ma na em que essa lei – que veio da Câ ma ra a esta
Casa, onde re ce beu emen das das Se na do ras Ma ri na 
Sil va e Mar lu ce Pin to e emen da de mi nha au to ria – foi
san ci o na da pelo Pre si den te da Re pú bli ca, o gran de
co ro a men to se ria vo tar mos hoje a ins ti tu i ção do Dia
Na ci o nal da Ado ção. 

Que co i sa lin da! Ado ção na ci o nal! Se apro va do
o pro je to, as cri an ças de sam pa ra das, que pe ram bu -
lam pe las ruas, te rão tam bém di re i to a um lar, en con -
tra rão uma fa mí lia. As fa mí li as bra si le i ras co me ça rão
a se dar as mãos. O Dia Na ci o nal da Ado ção mo ti va rá
as en ti da des or ga ni za das, as es co las, os clu bes de
ser vi ço e a so ci e da de como um todo a se en ga ja rem
nes sa ca mi nha da pela ado ção. Des sa for ma, to das
as cri an ças po de rão se in te grar a uma fa mí lia, ter um
teto fa mi li ar. 

Sr. Pre si den te, eu, que tive a hon ra de ser o Re-
la tor des sa pro pos ta na Co mis são de Edu ca ção des-
ta Casa, onde vá ri os Srs. Se na do res se pro nun ci a ram 
a fa vor do pro je to, que foi apro va do una ni me men te,
que ro, mais uma vez, re go zi jar-me com o De pu ta do
João Ma tos, au tor da pro pos ta na Câ ma ra dos De pu -
ta dos. S. Exª, que foi o gran de Se cre tá rio da Edu ca -
ção lá em San ta Ca ta ri na e tem vi vi do, na sua pró pria
fa mí lia, essa ex pe riên cia de ado tar uma cri an ça, aqui
com pa re ce para pres ti gi ar, nes te mo men to, a dis cus -
são da ma té ria, que, acre di to, re ce be rá a aqui es cên -
cia dos no bres Co le gas Se na do res.

Eram es sas as con si de ra ções, Sr. Pre si den te,
que, como Re la tor, gos ta ria de fa zer.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Tião Vi a na. 

O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Para dis cu -
tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e
Srs. Se na do res, que ro ape nas re gis trar a mi nha to tal
so li da ri e da de ao De pu ta do Fe de ral João Ma tos, au tor 
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da pro pos ta, que ali está, e ao Se na dor Ca sil do Mal-
da ner, Re la tor. 

À pri me i ra vis ta, pa re ce que es ta mos di an te de
uma sin ge la ma té ria le gis la ti va. Mas não te nho dú vi -
da do al can ce so ci al des se pro je to, da gran de za hu-
ma na com que ele foi con ce bi do e do re sul ta do, em
ter mos de in clu são so ci al, que dará ao País.

Se ob ser var mos, hoje, o avan ço da tec no lo gia,
das ciên ci as na tu ra is, per ce be mos es tar di an te de
téc ni cas de cri a ção de be bês de pro ve ta, que têm ini-
bi do dras ti ca men te a ado ção de cri an ças po bres no
Bra sil. A va i da de hu ma na faz com que se opte pela
cri a ção de be bês a par tir de téc ni cas de la bo ra tó rio
em ca sa is apa ren te men te in fér te is. Fo ram mais de 8
mil si tu a ções de be bês de pro ve ta, con ce bi dos a par-
tir da téc ni ca de re pro du ção as sis ti da. De ou tro lado,
hou ve um es que ci men to drás ti co da ado ção em or fa -
na tos bra si le i ros. São mi lha res de cri an ças lar ga das à
mar gem da his tó ria, por não te rem tal vez a opor tu ni -
da de de par ti lhar de um mo men to de re fle xão que en-
vol va a so li da ri e da de hu ma na, o afe to, o abri go ma-
ter no e fa mi li ar ao me nor aban do na do. Entre as cri an -
ças com mais de 4 anos, o ín di ce de ado ção é pra ti ca -
men te zero no Bra sil.

Assim, en ten do que esse pro je to vai ao en con -
tro des sa re a li da de. O De pu ta do João Ma tos e o Se-
na dor Ca sil do Mal da ner es tão de pa ra béns pela ini ci -
a ti va, que, se gu ra men te, será um abra ço e um ges to
de enor me so li da ri e da de para com as cri an ças aban-
do na das do Bra sil.

Meu voto é in te i ra men te fa vo rá vel.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a

pa la vra o Se na dor Lind berg Cury.
O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF. Para dis cu -

tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Sras e
Srs Se na do res, pre za do De pu ta do João Ma tos, on-
tem, na Co mis são de Edu ca ção, ou vi mos uma ex po -
si ção bri lhan te do Re la tor, Se na dor Ca sil do Mal da ner. 
Com sua elo qüên cia e ca pa ci da de de con vic ção, S.
Exa dis se que o Dia Na ci o nal da Ado ção tem um sim-
bo lis mo mu i to gran de e uma im por tân cia trans cen -
den tal.

Vivo de per to esse pro ble ma da ado ção. Cre io
que o Bra sil po de ria, em uma data pre vi a men te mar-
ca da, em um dia es pe ci al, de sen vol ver uma cam pa -
nha que ti ves se a ado ção como tema prin ci pal, abor-
dan do o lado so ci al, que en vol ve os me no res aban do -
na dos. Eles exis tem hoje jus ta men te por que, em prin-
cí pio, não são fe i tas ado ções. Como dis se o Se na dor
Tião Vi a na, a ado ção é pra ti ca men te zero. Con cor do
in te i ra men te com S. Exa.

Essa cam pa nha po de ria sen si bi li zar as fa mí li as. 
De cer ta fe i ta, ouvi di zer que, se cada fa mí lia ado tas -
se uma cri an ça, aca ba ría mos com o me nor aban do -
na do, que se está di re ci o nan do no rumo do trá fi co, do
rou bo, em ra zão do pro ble ma so ci al que o afli ge,
aban do na do nas sar je tas da rua.

Então, pa ra be ni zo o De pu ta do João Ma tos e o
Re la tor, Se na dor Ca sil do Mal da ner, por essa ini ci a ti -
va mu i to im por tan te. 

Era o que ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra à no bre Se na do ra Emí lia Fer nan des.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.

Para dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, nós tam bém que re mos nos
con gra tu lar com o au tor des se pro je to, De pu ta do
João Ma tos, com o Se na dor Ca sil do Mal da ner, que
deu o seu pa re cer fa vo rá vel e con se guiu sen si bi li zar
as Co mis sões que ana li sa ram a ma té ria, que hoje, te-
nho cer te za, terá o apo io unâ ni me des te Ple ná rio.

Às ve zes, Sr. Pre si den te, as pes so as per gun tam 
o por quê da de fi ni ção de da tas es pe cí fi cas para se
tra tar de de ter mi na dos as sun tos. Nes te País, te mos
vá ri as da tas. Par ti cu lar men te nós, mu lhe res, te mos
tra ta do com mu i ta de ter mi na ção, com mu i ta se ri e da -
de, o Dia Inter na ci o nal da Mu lher, co me mo ra do em
08 de mar ço. Essa data lem bra, in clu si ve, o sa cri fí cio
de mu lhe res na luta, na ca mi nha da pe los seus di re i -
tos. Te mos ain da o Dia da Cri an ça, o Dia dos Pais, o
Dia das Mães. As pes so as nos per gun tam qual o sen-
ti do des sas da tas. Essas da tas, Sr. Pre si den te, exis-
tem no ca len dá rio bra si le i ro para mar car de fi ni ti va -
men te um mo men to de re fle xão pro fun da, de ter mi na -
da, am pla, cri te ri o sa, que dê vi si bi li da de ao as sun to
para que res ga te mos cons tan te men te aque les prin cí -
pi os, aque les va lo res que con si de ra mos im por tan tes,
para fa zer mos uma aná li se do tra ta men to que é dis-
pen sa do à mu lher, do tra ta men to que é dis pen sa do,
den tro de casa, à fi gu ra do pai e da mãe, den tro de
uma vi são res pon sá vel de edu ca ção e de pa ter ni da -
de, que dis cu ti mos. 

O Dia Na ci o nal da Ado ção é uma ins pi ra ção do
De pu ta do João Ma tos, que se ba se ou no gran de en-
con tro na ci o nal de São Pa u lo em 1996, que ser viu de
es tí mu lo para que mu i tas as so ci a ções se de di cas -
sem com mais de no do à ado ção das nos sas cri an ças. 
Logo, é jus to es ta be le cer o dia 25 de maio para apro-
fun dar o tema da ado ção em nos so País. Fa lar da
ado ção de cri an ças é im pres cin dí vel. O Esta tu to da
Cri an ça e do Ado les cen te des te País é uma lei exem-
plar, cor re ta e per fe i ta, in clu si ve do pon to de vis ta
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mun di al, mas pre ci sa mos fa zer com que re al men te
seja apli ca do e vi vi do in te gral men te no País, por que
nos ori en ta no tra to des sa ques tão. 

O Se na dor Ca sil do Mal da ner fez re fe rên cia ao
pro je to de lei da De pu ta da Fá ti ma Pe la es, in te gran te
da Ban ca da fe mi ni na do Con gres so Na ci o nal, que
pre vê a ex ten são da li cen ça-ma ter ni da de e do au xí -
lio-na ta li da de às mães ado tan tes e com di re i to à
guar da ju di ci al. É uma con quis ta do Con gres so Na ci -
o nal, do povo bra si le i ro e das mães; é tam bém uma
for ma de es ti mu lar a ado ção, de as se gu rar às tra ba -
lha do ras que ado tam uma cri an ça o que já ga ran ti -
mos às mães bi o ló gi cas. O pro je to de ter mi na que as
mães ado tan tes po de rão ter 120 dias de li cen ça se
ado ta rem uma cri an ça de até um ano de ida de; 60
dias, se ado ta rem uma cri an ça de um a qua tro anos; e
30 dias; se ado ta rem uma cri an ça de qua tro a oito
anos de ida de. Esses são avan ços, Sr. Pre si den te.

Enten do que o Dia da Ado ção será um mar co
para re fle xão e aná li se, ten tan do des bu ro cra ti zar e
pas sar aqui lo que é es sen ci al: o amor que pre ci sa mos
de di car às cri an ças bra si le i ras, em gran de nú me ro
aban do na das, es que ci das pe los pró pri os pais e de-
sas sis ti das pe las nos sas po lí ti cas e pe los nos sos go-
ver nan tes. Cum pri men to o au tor, o Re la tor e o Con-
gres so Na ci o nal, por que vêem, na des ti na ção de uma
data que pa re ce mu i to sim ples, o con te ú do da sen si bi -
li da de e da so li da ri e da de que essa pro pos ta en cer ra.

Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com o

pa la vra o ilus tre Se na dor Ro meu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para dis cu tir.

Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, cum pri men to o De pu ta do João Ma tos,
pela boa idéia de cri ar o Dia Na ci o nal da Ado ção, e o
Se na dor Ca sil do Mal da ner, pelo bri lhan te re la tó rio,
do qual des ta co um tre cho:

A ins ti tu i ção do Dia Na ci o nal da Ado ção é par te
do pro ces so de cons ci en ti za ção da so ci e da de bra si -
le i ra de que a so li da ri e da de re pre sen ta ins tru men to
de hu ma ni za ção das re la ções so ci a is e me ca nis mo
pre ven ti vo con tra a vi o lên cia.

Isso me faz lem brar, Sr. Pre si den te, que on tem,
por ini ci a ti va de V. Exª, dis cu ti mos e apro va mos o pro-
je to que pune com ma i or gra vi da de aque les que ex-
plo ram de su ma na men te o me nor, prin ci pal men te no
as pec to se xu al. Ca u sa in dig na ção a to dos essa vi o -
lên cia, que se co me te prin ci pal men te con tra cri an ças
aban do na das, que não têm fa mí lia nem des ti no. O
pró prio Esta tu to da Cri an ça e do Ado les cen te pre vê,

quan do a cri an ça não tem fa mí lia, a fi gu ra da fa mí lia
subs ti tu ta, que ad vém da ado ção. 

Em boa hora vem esse pro je to, tan to quan to a
sen si bi li da de de S. Exª em bus car a pu ni ção para abu-
sa do res num mo men to em que até a pró pria Igre ja, in fe -
liz men te, vê-se en vol vi da em ca sos de pe do fi lia. 

Esse dia na ci o nal que se apro xi ma po de rá ser
co me mo ra do já no mês que vem, Se na dor Ca sil do
Mal da ner e De pu ta do João Ma tos, com uma cam pa -
nha sé ria so bre ado ção, com a par ti ci pa ção di re ta do
Po der Exe cu ti vo. Assim, sem dú vi da ne nhu ma, cri a re -
mos a men ta li da de des sa so li da ri e da de tão im por tan -
te que é cri ar a fa mí lia subs ti tu ta. Qu an do as cri an ças
não en con tram o afa go, o ca ri nho, a li nha de con du ta
de uma fa mí lia, elas fi cam aban do na das e po der ser
ex plo ra das cri mi no sa men te.

A po si ção do PFL é fa vo rá vel à apro va ção des se 
pro je to.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao ilus tre Se na dor Se bas tião Ro cha.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, fa la -
rei ra pi da men te para ex ter nar uma ex pe riên cia que é
co mum em mu i tas fa mí li as e que es tou ten do a opor-
tu ni da de de exer ci tar, que é a ado ção de uma cri an ça. 
Em ge ral, são ado ta das cri an ças mu i to hu mil des, ori-
un das de fa mí li as mu i to ca ren tes; na ma i o ria das ve-
zes, cri an ças ór fãs ou aban do na das. 

Ain da não de for ma de fi ni ti va, mas numa ex pe -
riên cia de guar da tem po rá ria para evo lu ir até o pro-
ces so de ado ção, es tou po den do sen tir o quan to é im-
por tan te para a cri an ça e para a fa mí lia da cri an ça a
pos si bi li da de de se ga ran tir uma edu ca ção mais ade-
qua da, uma sa ú de mais dig na. Estou mu i to gra ti fi ca -
do por essa ex pe riên cia. Não digo isso por li son ja ou
por va i da de, mas ape nas para es ti mu lar as pes so as
que es tão a nos as sis tir a tam bém agi rem des sa ma-
ne i ra. Fiz isso mo ti va do por ou tros exem plos, pois vi
que é pos sí vel con ci li ar os fi lhos na tu ra is com os fi-
lhos ado ti vos, em per fe i ta har mo nia.

Re cen te men te, no meu Esta do, fui a um ve ló rio
de uma moça de 18 anos, que fa le ceu em de cor rên cia 
de uma ci rur gia de tu mor ce re bral. Na fa mí lia, além
des sa moça, ha via mais seis ou sete fi lhos. O pai la-
men ta va a per da e di zia que aque la fi lha, ado ti va, era
a mais afe ti va, a que dis pen sa va mais aten ção ao pai
e dele cu i da va me lhor. 

Como dis se, em pou cas pa la vras gos ta ria de
ex pres sar esse sen ti men to de gra ti fi ca ção pelo fato
de po der exer ci tar esse pa pel da ado ção. Con si de ro-o 
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fan tás ti co e es pe ro que Deus aju de mu i tas fa mí li as
bra si le i ras, para que fa çam o mes mo.

Pa ra be ni zo, por tan to, o De pu ta do João Ma tos e
o Se na dor Ca sil do Mal da ner.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não ha-
ven do mais quem peça a pa la vra, en cer ro a dis cus -
são.

Em vo ta ção.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ)

– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do

a pa la vra a V. Exª.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Blo co/PSDB – RJ.

Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, em nome do Go ver no, gos ta ria de
en ca mi nhar a vo ta ção des se im por tan te pro je to, que
abre um ca mi nho de ci si vo para no vas ati vi da des den-
tro des sa li nha de ado ção. Ele faz par te da es sên cia
de toda a po lí ti ca so ci al com a qual to dos de ve mos
co la bo rar.

O Go ver no o apóia in te gral men te e pa ra be ni za
os seus au to res e seus re la to res.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra a V. Exª.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.
Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora do ra.) 
– Sr. Pre si den te, pedi a pa la vra para en ca mi nhar pela
Opo si ção. O Se na dor Se bas tião Ro cha e o Se na dor
Tião Vi a na já apre sen ta ram po si ci o na men to so bre o
fato, mas gos ta ria de di zer que nos sen ti mos mu i to fe-
li zes de es tar vo tan do esta pro pos ta. Qu e re mos pa ra -
be ni zar o re la tor, o au tor e a Se na do ra Ma ri na Sil va,
que tam bém apre sen tou um pro je to, que hoje se tor-
na re a li da de, ga ran tin do as mes mas con di ções da
mãe bi o ló gi ca à mãe ado ti va. Por ser mãe e por ter
ge ra do os meus fi lhos, não te nho dú vi da de que a ma-
ter ni da de im pli ca a cri a ção dos fi lhos. Mu i tas ve zes
quan do im pos si bi li ta da de ge rar fi lhos, a pes soa é to-
ma da por um sen ti men to de im po tên cia em fun ção do
que está na ima gi na ção po pu lar so bre a ma ter ni da de
e a pa ter ni da de. Por tan to, en ten do que ser mãe ou
ser pai é cri ar fi lhos. Assim, hoje aca bam sen do ho-
me na ge a dos tam bém o Se na dor Se bas tião Ro cha e
to das as pes so as que têm uma ex pe riên cia como
essa. A ma ter ni da de e a pa ter ni da de não têm vin cu la -
ção me ra men te bi o ló gi ca, mas tam bém vin cu la ção do
afe to, do ca ri nho, da qui lo que re al men te sig ni fi ca ser
mãe ou ser pai, que é cri ar fi lhos e não ape nas
gerá-los e co lo cá-los no mun do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ti nua
fran que a da a pa la vra para o en ca mi nha men to. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem de se je en ca mi nhar a ma té -
ria, en cer ro o en ca mi nha men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do, o pro je to vai à san ção.

É o se guin te o pro je to apro va do.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 21, DE 2002
(Nº 4.749/2001, na Casa de Ori gem)

Insti tui o Dia Na ci o nal da Ado ção.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica ins ti tu í do o Dia Na ci o nal da Ado ção

a ser co me mo ra do, anu al men te, no dia 25 de maio.
Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu-

bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srªs e

Srs. Se na do res, há ins tan tes em que a Pre si dên cia
não se con tém. Este é um dos mo men tos. Esse pro je -
to é re al men te de gran de en ver ga du ra. A Pre si dên cia
quer as so ci ar-se à Câ ma ra dos De pu ta dos, na pes-
soa do au tor do pro je to, que aqui se en con tra. É mu i to
bom apro var um pro je to des sa en ver ga du ra. Ontem
foi apro va do na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia um pro je to que au men ta as pe nas para os
cri mes de pe do fi lia. É um ab sur do o que está pra ti -
can do, às ve zes, até por pes so as es cla re ci das, como
mé di cos, sa cer do tes e ou tras. Assim, agra de ço a pa-
la vra ge ne ro sa do Se na dor Ro meu Tuma a res pe i to
do pro je to que apre sen tei, com a co la bo ra ção de S.
Exª, que apre sen tou subs ti tu ti vo. 

Antes de apre go ar o Item 3, pas so a Pre si dên -
cia ao Se na dor Ro meu Tuma.

O Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te, de i xa
a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Ro meu Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Ro meu Tuma) – Item 3

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 10, DE 2002
(Em re gi me de ur gên cia – art. 336, II, do

Re gi men to Inter no, nos ter mos do
Re que ri men to nº 174, de 2002)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de Re so lu ção nº 10, de 2002, de au to ria da
Se na do ra He lo í sa He le na e do Se na dor Pe-
dro Si mon, que dis põe so bre o li mi te de
com pro me ti men to da re ce i ta lí qui da real do
Esta do do Rio Gran de do Sul, no con tex to
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da im ple men ta ção do con tra to de que tra ta
a Re so lu ção nº 64, de 1998, do Se na do Fe-
de ral.

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro me ro Jucá,
Re la tor de sig na do na Co mis são de Assun tos Eco-
nô mi cos, para pro fe rir pa re cer so bre a ma té ria.

PARECER Nº 274, DE 2002

O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR.
Para pro fe rir pa re cer. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, essa ma té ria é im-
por tan te para o Esta do do Rio Gran de do Sul, que
paga hoje par te dos pre ca tó ri os ex tra li mi te, ou seja,
aci ma dos 15% que os Esta dos bra si le i ros têm pago
na re ne go ci a ção de sua dí vi da. A Se na do ra He lo í sa
He le na e o Se na dor Pe dro Si mon apre sen ta ram esse
pro je to de re so lu ção e o meu po si ci o na men to, como
te nho dito aqui, é no sen ti do de vi a bi li zar, in clu si ve
por en ten di men tos com o Mi nis té rio da Fa zen da, um
tipo de so lu ção que for ta le ça o Esta do. O meu pa re cer 
é fa vo rá vel e es pe ro que a Casa apro ve esse pro je to
para que o Esta do do Rio Gran de do Sul, como ocor-
reu com ou tros Esta dos, não fi que so bre car re ga do
em fun ção do pa ga men to das dí vi das.

O pa re cer é fa vo rá vel.

É o se guin te o pa re cer na ín te gra:

PARECER Nº 274, DE 2002
(De Ple ná rio)

Em Subs ti tu i ção Co mis são de
Assun tos Eco nô mi cos so bre o Pro je to
de Re so lu ção nº 10, de 2002, que “Dis põe 
so bre o li mi te de com pro me ti men to da
re ce i ta lí qui da real do Esta do do Rio
Gran de do Sul, no con tex to da im ple men -
ta ção do con tra to de que tra ta a Re so lu -
ção nº 64, de 1998, do Se na do Fe de ral”.

Re la tor: Se na dor Ro me ro Jucá

I – Re la tó rio

O Pro je to de Re so lu ção nº 10, de 2002, de au-
to ria da Se na do ra He lo í sa He le na e do Se na dor Pe-
dro Si mon, al te ra a for ma de cál cu lo do li mi te má xi -
mo de com pro me ti men to da re ce i ta lí qui da real do
Esta do do Rio Gran de do Sul, no âm bi to da ope ra -
ção de re fi nan ci a men to das dí vi das mo bi liá ria e con-
tra tu al do Esta do, au to ri za da pela Re so lu ção nº 64,
de 1998, de modo a de du zir da que le li mi te os de-
sem bol sos efe tu a dos, a par tir de 31 de maio de
2000, com o res ga te dos tí tu los pú bli cos emi ti dos

após 13 de de zem bro de 1995 para o pa ga men to de
pre ca tó ri os ju di ci a is.

Jus ti fi cam os ilus tres au to res que a pro po si ção 
em tela ob je ti va dar ao Esta do do Rio Gran de do Sul
o mes mo tra ta men to dis pen sa do pelo Se na do Fe de -
ral ao Esta do de Ala go as, quan do da apro va ção da
Re so lu ção nº 8, de 2002.

É o re la tó rio.

II – Aná li se

Os tí tu los emi ti dos pelo Esta do do Rio Gran de
do Sul ao am pa ro do Pa rá gra fo úni co do art. 33 do
Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as fo-
ram os úni cos con si de ra dos le gí ti mos pelo Re la tó rio 
Fi nal da Co mis são Par la men tar de Inqué ri to que in-
ves ti gou a emis são de tí tu los pú bli cos des ti na dos ao
pa ga men to de pre ca tó ri os ju di ci as.

Tais tí tu los, cujo va lor atu a li za do mon ta a
R$53 mi lhões, fi ca ram fora da re ne go ci a ção glo bal 
das dí vi das do Esta do jun to à União, efe tu a da sob
a égi de da Lei nº 9.496, de 11 de se tem bro de
1997, e au to ri za da pela Re so lu ção nº 64, de 1998,
do Se na do Fe de ral.

Qu an do de seu res pec ti vo ven ci men to, os
mes mos não pu de ram ser ro la dos face à ve da ção
ex plí ci ta da ro la gem dos tí tu los emi ti dos para o
pa ga men to de pre ca tó ri os ju di ci a is cons tan te da
Re so lu ção nº 78, de 1998, nor ma en tão vi gen te e
que re gu la va o en di vi da men to de Esta dos e mu ni -
cí pi os.

Pos te ri or men te, o Se na do Fe de ral fle xi bi li zou a
ro la gem de tal mo da li da de de tí tu los pú bli cos, in clu -
si ve aque les emi ti dos de modo con si de ra do ir re gu lar 
pela Co mis são Par la men tar de Inqué ri to.

Assim, a pro po si ção em tela, ao de ter mi nar a
de du ção do va lor dos res ga tes, efe tu a dos a par tir
de 31 de maio de 2000, de tí tu los pú bli cos emi ti -
dos após 13 de de zem bro de 1995, para o pa ga -
men to de pre ca tó ri os ju di ci a is pelo Esta do do Rio
Gran de do Sul, do va lor apu ra do como li mi te má xi -
mo de com pro me ti men to fi xa do no art. 2º, in ci so V,
alí nea b, da Re so lu ção nº 64, de 1998, ape nas
pro cu ra dar àque le Esta do o mes mo tra ta men to já
con ce di do por esta Casa a ou tras uni da des da Fe-
de ra ção.

Como for ma de não de i xar dú vi das so bre o al-
can ce da pro po si ção, apre sen to subs ti tu ti vo que
visa, ex clu si va men te, evi tar pos sí ve is in ter pre ta -
ções que pu des sem vir a re du zir o es co po da de du -
ção pro pos ta.
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III – Voto

Pelo ex pos to, voto fa vo ra vel men te à apro va ção
do Pro je to de Re so lu ção nº 10, de 2002, na for ma ao
se guin te.

EMENDA Nº 1 – PLEN (Subs ti tu ti vo)

Dis põe so bre o li mi te de com pro me -
ti men to da re ce i ta lí qui da real do Esta do
do Rio Gran de do Sul, no con tex to da im-
ple men ta ção do con tra to de que tra ta a
Re so lu ção nº 64, de 1998, do Se na do Fe-
de ral.

O Se na do Fe de ral re sol ve,
Art. 1º O va lor re fe ren te aos res ga tes, efe tu a dos

a par tir de 31 de maio de 2000, de tí tu los pú bli cos
emi ti dos pelo Esta do do Rio Gran de do Sul, após 13
de de zem bro de 1995, para o pa ga men to de pre ca tó -
ri os ju di ci a is, se rão de du zi dos do va lor apu ra do como
li mi te má xi mo de com pro me ti men to fi xa do no art. 20,
in ci so V, alí nea b, da Re so lu ção nº 64, de 1998.

Art. 2º Esta re so lu ção en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.

Sala da Co mis são, – Se na dor Ro me ro Jucá,
Re la tor.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – O pa re -
cer é fa vo rá vel, nos ter mos da Emen da nº 1, que ofe-
re ce.

Có pia do pa re cer en con tra-se à dis po si ção das
Srªs e Srs. Se na do res em suas res pec ti vas ban ca -
das.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que po de -
rão ser ofe re ci das emen das à pro po si ção até o en cer -
ra men to da dis cus são.

Dis cus são em con jun to do pro je to e do subs ti tu -
ti vo em tur no úni co.

Com a pa la vra o Se na dor José Fo ga ça para dis-
cu tir.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Blo co/PPS – RS. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, em
boa hora o Se na dor Pe dro Si mon e a Se na do ra He lo í -
sa He le na apre sen ta ram esse pro je to de re so lu ção
na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos. É im por tan te
esse pa re cer fa vo rá vel do Se na dor Ro me ro Jucá,
por que se tra ta de uma si tu a ção si mi lar àque la do
Esta do de Ala go as que apro va mos na se ma na pas-
sa da. E por que as si nou a Se na do ra He lo í sa He le na?
Pen so que o Go ver no do Rio Gran de do Sul pe diu a S.
Ex.ª que as si nas se por que na se ma na pas sa da o
Esta do de Ala go as foi be ne fi ci a do com uma re so lu -

ção se me lhan te a essa, o que, no meu en ten di men to,
foi jus to.

Tra ta-se de me di da que ali vi a rá os co fres do Rio
Gran de do Sul e per mi ti rá mais in ves ti men tos, uma
vez que não se ria jus to que o Esta do não pu des se de-
du zir o va lor dos pre ca tó ri os ju di ci a is do va lor apu ra -
do como li mi te má xi mo do com pro me ti men to da re ce -
i ta lí qui da no pa ga men to de suas dí vi das.

Apro va da essa re so lu ção, o Rio Gran de do Sul
po de rá fa zer essa de du ção e, evi den te men te, isso é
jus to por que, quan do foi fe i ta a CPI dos pre ca tó ri os, o
Re la tor ana li sou o com por ta men to da Se cre ta ria da
Fa zen da do Rio Gran de do Sul e cons ta tou a mais ab-
so lu ta li su ra do Se cre tá rio da Fa zen da, Cé zar Bu zat -
to, e do Go ver na dor Antô nio Brit to na con du ção dos
ne gó ci os da Fa zen da re la ti vos aos pre ca tó ri os ju di ci -
a is. Por tan to, o atu al Go ver na dor do Rio Gran de do
Sul , Olí vio Du tra, do PT, que se ele geu em opo si ção a
Antô nio Brit to, ao ale gar esse di re i to de si mi li tu de
com Ala go as tam bém fun da men tou o pe di do na li su ra 
dos ne gó ci os da Fa zen da do Rio Gran de do Sul re la ti -
vos aos pre ca tó ri os ju di ci a is. Por tan to, to das as ra-
zões são po si ti vas para apro var mos o pro je to de re-
so lu ção.

Esse Go ver no pede com jus te za, e o an te ri or
agiu com in te gri da de. Por tan to, con cla ma mos o Ple-
ná rio do Se na do a vo tar fa vo ra vel men te a esse pro je -
to de re so lu ção, que teve a as si na tu ra tam bém de
uma fi gu ra im por tan te no País por que é cre den ci a do
para a Pre si dên cia da Re pú bli ca. Re fi ro-me ao Se na -
dor Pe dro Si mon. Te mos cer te za de que o Se na do
apro va rá a ma té ria.

Du ran te o dis cur so do Sr. José Fo ga -
ça, o Sr. Ro meu Tuma, de i xa a ca de i ra da
pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Car los
Wil son, 1º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ti -
nua a dis cus são.

Há ain da ora do res ins cri tos? (Pa u sa.)
A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Se na do -

ra He lo í sa He le na V. Ex.ª não está ins cri ta, nem o Se-
na dor Pe dro Si mon, mas ins cre ve rei V. Exªs, as sim
como a Se na do ra Emi lia Fer nan des.

Quem gos ta ria de se ins cre ver pri me i ro? (Pa u -
sa.)

Tem a pa la vra a Se na do ra He lo í sa He le na.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.

Para dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den -
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te, o Se na dor Pe dro Si mon e eu – ou tros se na do res
do Rio Gran de do Sul, tais como a Se na do ra Emi lia
Fer nan des, nos sa com pa nhe i ra no Blo co da Opo si -
ção po de ri am tê-lo fe i to – as si na mos sim ples men te
por que so mos ti tu la res da Co mis são de Assun tos
Eco nô mi cos, ra zão pela qual es ta mos até mais per to
da dis cus são do tema.

Teço al gu mas con si de ra ções e mos tro a di fe -
ren ça en tre os Esta dos de Ala go as e o do Rio Gran de
do Sul em re la ção a esse as sun to. Nos dois ca sos,
tra ta-se de dí vi da mo bi liá ria. Entre tan to, o caso do Rio
Gran de do Sul, já trans for ma do em pre ca tó ri os, é
com ple ta men te di fe ren te do ban di tis mo e da vi ga ri ce
po lí ti ca re a li za da no Esta do de Ala go as em re la ção
aos cha ma dos tí tu los, uma sopa de le tri nhas onde
mu i tas per so na li da des do mun do fi nan ce i ro ga nha -
ram di nhe i ro à cus ta da mi sé ria do povo. O pro ces so
tam bém é di fe ren te por que, no caso da ro la gem de
Ala go as, au men tou-se o en di vi da men to do Esta do
em um bi lhão e du zen tos mi lhões de re a is, di nhe i ro
uti li za do para pa gar ban di do. Nes se caso es pe cí fi co,
os pre ca tó ri os de 58 mi lhões de re a is per ma ne ce rão
den tro do li mi te da dí vi da. Como foi dito an te ri or men -
te, é um pro ces so ab so lu ta men te sé rio. Não es ta mos
de fen den do o Go ver na dor do Rio Gran de do Sul por-
que isso acon te ceu não du ran te sua ad mi nis tra ção,
mas na an te ri or, ain da do PMDB. Mes mo as sim, a
CPI dos Pre ca tó ri os le gi ti mou como pre ca tó ri os. No
caso de Ala go as, não ha via pre ca tó ri os. Era um pro-
ces so fra u du len to, em que in ven ta ram uma lis ta de
pre ca tó ri os. E nem as sim fo ram pa gos. Mu i tas pes so -
as, ban di dos, ga nha ram di nhe i ro. Ape nas para di fe -
ren ci ar, sig ni fi ca in cor po ra ção da dí vi da no li mi te. O
caso é com ple ta men te di fe ren te.

Era ape nas isso, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ce -

do a pa la vra ao Se na dor Pe dro Si mon, para dis cu tir.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para dis cu -

tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, a Se na -
do ra He lo í sa He le na, que se está trans for man do aos
pou cos numa Se na do ra na ci o nal, e eu, que re pre sen -
to os dois ou tros Se na do res do Rio Gran de do Sul,
iden ti fi ca mo-nos na de fe sa des se pro je to com a ex-
tra or di ná ria Se na do ra Emí lia Fer nan des e o gran de
Se na dor José Fo ga ça.

Em 20 de de zem bro de 1995 e 29 de ou tu bro de
1997, o Esta do do Rio Gran de do Sul emi tiu Le tras Fi-
nan ce i ras do Te sou ro do Esta do de cor ren tes, res pec ti -
va men te, da 7ª e 8ª par ce las de pre ca tó ri os ju di ci a is,
con for me fa cul ta do pelo art. 33 do Ato das Dis po si ções 
Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as da Cons ti tu i ção de 88.

Em que pese tais tí tu los ha ve rem sido con si de -
ra dos le gí ti mos pela ”CPI dos Pre ca tó ri os“, não fo ram 
in clu í dos no re fi nan ci a men to pre vis to na Re so lu ção
nº 64, de 1998, do Se na do Fe de ral, em ra zão da Lei
nº 9.496, de 11 de se tem bro de 1997.

Por oca sião de seu ven ci men to, as Le tras, cujo
va lor atu a li za do é de R$ 53 mi lhões, não pu de ram ser
ro la das, em vir tu de da ex pres sa pro i bi ção de ro la gem 
dos tí tu los emi ti dos para o pa ga men to de pre ca tó ri os
ju di ci a is es ta be le ci da pela Re so lu ção nº 78, de 1998,
que re gu la va o en di vi da men to dos Esta dos e Mu ni cí -
pi os.

Entre tan to, pos te ri or men te, o Se na do veio a fle-
xi bi li zar a ro la gem dos tí tu los emi ti dos para o pa ga -
men to de pre ca tó ri os, in clu si ve aque les que ha vi am
sido con si de ra dos ir re gu la res pela CPI dos Pre ca tó ri -
os, que, re pi ta-se, não é o caso do Esta do do Rio
Gran de do Sul.

Re cen te men te, há duas se ma nas, o Se na do
apro vou Re so lu ção que au to ri za a in clu são dos va lo -
res pa gos pelo Esta do de Ala go as com o re fi nan ci a -
men to de tí tu los emi ti dos para o pa ga men to de pre ca -
tó ri os ju di ci a is den tro do li mi te de com pro me ti men to
de sua Re ce i ta Lí qui da Real.

Em face da ana lo gia da si tu a ção apre sen ta da
pelo Rio Gran de do Sul em re la ção a Ala go as, a Se-
na do ra He lo í sa He le na, eu e a re pre sen ta ção do Rio
Gran de do Sul apre sen ta mos pro je to de re so lu ção
pro pon do que tam bém os va lo res de sem bol sa dos
pelo Esta do do Rio Gran de do Sul se jam in clu í dos no
li mi te do com pro me ti men to pre vis to para a dí vi da do
Esta do, dan do-se, as sim, o mes mo tra ta men to aos
dois Esta dos. 

De fen do com mu i ta tran qüi li da de esse pro je to.
As Se na do ras Emi lia Fer nan des e He lo í sa He le na
são cor re li gi o ná ri as, mas o Fo ga ça e eu não. Nem por
isso de i xa mos de re co nhe cer que o pro je to é jus to, é
im por tan te, é ne ces sá rio.

Agra de cer es pe ci al men te ao Se na dor Ro me ro
Jucá, a quem pedi a gen ti le za de es tu dar com ca ri nho 
esse pro je to. Sei que S. Exª fez um es for ço enor me
jun to à Re ce i ta, à Se cre ta ria de Fa zen da, para po der
dar o voto aqui nes te mo men to. 

Assim, nós to dos, com mu i ta sa tis fa ção, vo ta re -
mos fa vo ra vel men te ao pro je to.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. 
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ti -

nua a dis cus são.
Con ce do a pa la vra à Se na do ra Emi lia Fer nan -

des.
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A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PT – RS.
Para dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra) – Sr. Pre si den -
te, Srªs e Srs. Se na do res, a Ban ca da do Rio Gran de
do Sul já se ma ni fes tou por meio de dois Se na do res,
e o PT tam bém, com a ma ni fes ta ção da Se na do ra
He lo í sa He le na. No en tan to, é fun da men tal que tam-
bém re for ce mos o apo io do Ple ná rio do Se na do.

Em pri me i ro lu gar, que re mos agra de cer aos in-
te gran tes da Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
pela agi li da de, so li da ri e da de e efi ciên cia. Agra de ce -
mos tam bém aos Lí de res, res sal tan do a ur gên cia so-
li ci ta da e apro va da on tem, por que essa ma té ria, re gi -
men tal men te, en tra ria na pa u ta so men te na ter ça-fe i -
ra que vem para a vo ta ção fi nal. Pela im por tân cia da
ma té ria e pe las tra ta ti vas fe i tas mu i tas ve zes jun to ao
Se na dor Ro me ro Jucá, Lí der do Go ver no e re la tor da
ma té ria, pe di mos a ma ni fes ta ção pú bli ca e o apo i a -
men to dos Lí de res de vá ri os par ti dos do blo co de
opo si ção e, tam bém, da base do Go ver no para re du -
zir o in ters tí cio. Por isso, está na pa u ta de hoje. Tudo
isso deve ser re gis tra do, re co nhe ci do. Agra de ce mos
em nome do povo ga ú cho.

Sr. Pre si den te, a au to ri za ção que es ta mos dan-
do ao Rio Gran de do Sul é im por tan te, no sen ti do de
de du zir do li mi te dos de sem bol sos fe i tos a par tir de
31 de maio de 2000, com res ga te dos tí tu los pú bli cos
emi ti dos após 3 de de zem bro de 1995, para o pa ga -
men to dos pre ca tó ri os ju di ci a is.

Os pre ca tó ri os do Rio Gran de do Sul fo ram os
úni cos con si de ra dos al ta men te le gí ti mos pela CPI
dos Tí tu los Pú bli cos, em que tra ba lha mos, ana li sa -
mos e in ves ti ga mos. E lá cons ta ta mos uma sé rie de
ir re gu la ri da des e, mais do que isso, uma ca de ia que
se mon ta va na ci o nal men te para fra u dar pre ca tó ri os
e, por tan to, re ti rar di nhe i ro pú bli co para uma fon te de
cor rup ção.

Esta mos aler tan do de que pre ci sa mos fa zer
uma re a va li a ção, uma re de fi ni ção do cál cu lo para o li-
mi te má xi mo do com pro me ti men to da re ce i ta real do
Rio Gran de do Sul no âm bi to do re fi nan ci a men to das
dí vi das mo bi liá ri as e con tra tu a is do Esta do. Tra ta-se
de um mon tan te atu a li za do na or dem de R$53 mi-
lhões, que fi cou fora da re ne go ci a ção glo bal das dí vi -
das do Esta do do Rio Gran de do Sul. Esse di nhe i ro é
ne ces sá rio para o povo ga ú cho, para a apli ca ção em
ques tões so ci a is, na edu ca ção, na sa ú de e no en ca -
mi nha men to de pro je tos da mais alta re le vân cia que o
Rio Gran de do Sul, por meio do Go ver no Olí vio Du tra, 
vem de sen vol ven do no nos so Esta do.

Qu e re mos ga ran tir es sas con di ções iso nô mi -
cas, res sal tan do, po rém, a li su ra do que es ta mos pro-
pon do em re la ção a tí tu los pú bli cos no Esta do do Rio

Gran de do Sul. Por isso, de se ja mos que o Rio Gran de 
do Sul con ti nue avan çan do, fa zen do re al men te a di fe -
ren ça e esta aná li se, com uma vi são eco nô mi ca mas
de so li da ri e da de.

Por uma ques tão de jus ti ça ao que o Rio Gran de 
do Sul está fa zen do quan to a essa ques tão, é im por -
tan te e ne ces sá rio o apo i a men to do Ple ná rio des ta
Casa.

Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Con ti -

nua a dis cus são.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor José Edu ar do

Du tra.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –

SE. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, quan do da dis cus são
da re ne go ci a ção da dí vi da de Ala go as, ocor ri da nes ta 
Casa na se ma na pas sa da – a par tir até mes mo da in-
ter ven ção de al guns Se na do res que di zi am que a si-
tu a ção era se me lhan te à do Rio Gran de do Sul e que
es ta ría mos vo tan do o caso de Ala go as na se ma na
pas sa da e, na se ma na se guin te, o Rio Gran de do Sul
–, ao fa zer mi nha in ter ven ção, fiz ques tão de di zer
que eram si tu a ções di fe ren tes. Afir mei que não di zia
aqui lo como elo gio ao atu al Go ver na dor, mas como
jus ti ça em re la ção ao an te ri or, já que os tí tu los ha vi am 
sido emi ti dos no go ver no an te ri or.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pa re -
ce-me que este ago ra é o úl ti mo caso de re ne go ci a -
ção des ses fa mi ge ra dos tí tu los. Já vo ta mos Ala go as,
Per nam bu co, San ta Ca ta ri na, en fim, este as sun to
está en cer ra do no Se na do. Entre tan to, não se en ga -
nem as Srªs e os Srs. Se na do res: esta Casa, como
Casa da Fe de ra ção, será cha ma da a re dis cu tir, no
ano que vem, a si tu a ção dos Esta dos. Com cer te za
to dos os Go ver na do res, en tre os qua is mu i tos que
hoje exer cem o car go de Se na dor – in clu in do a mim,
se o povo de Ser gi pe as sim o de se jar –es ta rão aqui
na con di ção de go ver na dor, ten tan do re ne go ci ar o
tra ta men to re la ti vo aos Esta dos.

Exis tem, em tra mi ta ção nes ta Casa, al guns pro-
je tos que tra tam des se as sun to. Bas ta fa zer as con-
tas, Sr. Pre si den te, e isso vale para to dos os Esta dos:
so man do-se a des pe sa de pes so al, que está em tor-
no de 60%, a vin cu la ção com a sa ú de, com a edu ca -
ção – e ve jam que sou a fa vor das vin cu la ções, e o
com pro me ti men to de 15% da re ce i ta lí qui da com o
pa ga men to des sa re ne go ci a ção, não so bra di nhe i ro
para os Go ver nos in ves ti rem. É uma arit mé ti ca mu i to
sim ples. 
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Então, já que não há como, pelo me nos a cur to
pra zo, re du zir o per cen tu al com o ser vi dor, a vin cu la -
ção com a sa ú de e a edu ca ção são cons ti tu ci o na is,
terá que se en con trar al gum se tor para fa zer esse
ajus te. E o úni co em que é pos sí vel fa zer esse ajus te é
no com pro me ti men to da dí vi da. Não por que haja uma
in ten ção de dar ca lo te mas o fato é que, quan do hou-
ve a re ne go ci a ção des sas dí vi das com o Go ver no Fe-
de ral, hou ve uma po si ção sub ser vi en te dos di ver sos
Go ver na do res que ace i ta ram a re ne go ci a ção na que -
les ter mos.

É fato que ha via dí vi das imen sas de al guns
Esta dos, é fato que em al guns ca sos essa dí vi da era
re sul ta do da ir res pon sa bi li da de, da cor rup ção, de
obras ina ca ba das, ago ra, é fato tam bém que, em al-
guns Esta dos, uma par ce la ex pres si va, am pla men te
ma jo ri tá ria des sa dí vi da foi re sul ta do de uma po lí ti ca
de ju ros que não foi cul pa dos Go ver na do res, e sim
fru to de uma po lí ti ca eco nô mi ca do Go ver no que tri-
pli cou, em al guns ca sos, a dí vi da exis ten te.

Por tan to, o pró xi mo Pre si den te da Re pú bli ca, os
pró xi mos Go ver na do res e esta Casa te rão que se de-
bru çar, no ano que vem, so bre essa dis cus são de um
novo pac to fe de ra ti vo, que in clui, quer que i ram, quer
não, a re ne go ci a ção des sa dí vi da. Ale ga rão que a Lei
de Res pon sa bi li da de Fis cal não per mi te, mas já fi ze -
mos aqui em al guns ca sos al guns ”je i ti nhos“ em re la -
ção à Lei de Res pon sa bi li da de Fis cal, in clu si ve nes-
sas ro la gens ex tra or di ná ri as que es ta mos fa zen do
ago ra.

Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, voto a fa-
vor do pro je to pe los mo ti vos ex pos tos pe los ora do res
que me an te ce de ram. O Se na do é a Casa da Fe de ra -
ção, por isso, não pode fu gir des sa res pon sa bi li da de,
deve es tar pre o cu pa da com os in te res ses dos Esta-
dos Fe de ra dos. No ano que vem, com cer te za, a ma-
té ria será no va men te dis cu ti da.

O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Se na dor
José Edu ar do Du tra, V. Exª já faz um dis cur so como
fu tu ro go ver na dor, já pre pa ran do o ter re no.

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Blo co/PT –
SE) – Se na dor Pe dro Si mon, como eu dis se, mu i tos
Se na do res atu a is es ta rão aqui ano que vem, in clu si ve 
eu – se Deus qui ser e o povo de Ser gi pe per mi tir –, e
so li ci ta rão que a ma té ria seja dis cu ti da no va men te.

Espe ro mais do que isso: que te nha mos um Pre-
si den te da Re pú bli ca que leve essa ma té ria em con si -
de ra ção e haja de acor do com a Cons ti tu i ção, da qual
cons ta que vi ve mos numa Re pú bli ca Fe de ra ti va e,
por isso mes mo, não pode con ti nu ar ha ven do uma
po lí ti ca de cen tra li za ção de re cur sos na mão da

União e esta agin do como mero con ta dor, ale gan do
não po der re ver a ques tão por já ter fe i to a re ne go ci a -
ção, ace i ta pe los en tão Go ver na do res e apro va da
pelo Se na do Fe de ral. Fi ze mos al guns ajus tes, mas,
com cer te za, os pró xi mos Go ver na do res e Pre si den -
te da Re pú bli ca, jun ta men te com o Se na do Fe de ral,
ano que vem, de uma vez por to das, re sol ve rão esse
pro ble ma. 

Mu i to obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. José Edu ar -
do Du tra, o Sr. Car los Wil son, 1º Se cre tá rio,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu-
pa da pelo Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não ha-
ven do mais ora do res ins cri tos, de cla ro en cer ra da a
dis cus são.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 191, DE 2002

Nos ter mos do art. 311, in ci so IV, do Re gi men to
Inter no, re que i ro pre fe rên cia para vo ta ção do Subs ti -
tu ti vo ao Pro je to de Re so lu ção nº 10, de 2002, de au-
to ria da Se na do ra He lo í sa He le na e do Se na dor Pe-
dro Si mon, que dis põe so bre o li mi te de com pro me ti -
men to da re ce i ta lí qui da real do Esta do do Rio Gran-
de do Sul, no con tex to da im ple men ta ção do con tra to
de que tra ta a Re so lu ção nº 64, de 1998, do Se na do
Fe de ral.

Sala das Ses sões, 18 de abril de 2002. – Se na -
dor Ro me ro Jucá.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o re que ri men to de pre fe rên cia para a vo ta ção do
subs ti tu ti vo.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Em vo ta ção o Subs ti tu ti vo. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra en ca mi nhar, de cla ro

en cer ra do o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do o subs ti tu ti vo, está pre ju di ca do o pro-

je to.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção do ven ci do.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a

mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra, ofe re cen do a
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re da ção do ven ci do, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio, Se na dor Car los Wil son.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 275, DE 2002
(Co mis são Di re to ra)

Re da ção do ven ci do, para o tur no
su ple men tar, do Subs ti tu ti vo ao Pro je to
de Re so lu ção nº 10, de 2002.

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção do
ven ci do, para o tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti vo
ao Pro je to de Re so lu ção nº 10, de 2002, que dis põe 
so bre o li mi te de com pro me ti men to da re ce i ta lí qui -
da real do Esta do do Rio Gran de do Sul, no con tex -
to da im ple men ta ção do con tra to de que Tra ta a Re-
so lu ção nº 64, de 1998, do Se na do Fe de ral.

Sala de Re u niões da Co mis são, 18 de abril de
2002. – Ra mez Te bet – Edi son Lo bão – Mo za ril do 
Ca val can ti – Car los Wil son, Re la tor.

ANEXO AO PARECER Nº 275, DE 2002

Re da ção do ven ci do, para o tur no
su ple men tar, do Subs ti tu ti vo ao Pro je to
de Re so lu ção nº 10, de 2002.

Faço sa ber que o Se na do Fe de ral apro vou, e
eu, Pre si den te, nos ter mos do art. 48, item 28, do Re-
gi men to Inter no, pro mul go a se guin te.

RESOLUÇÃO Nº , DE 2002

Dis põe so bre o li mi te de com pro me -
ti men to da re ce i ta lí qui da real do Esta do
do Rio Gran de do Sul, no con tex to da im-
ple men ta ção do con tra to de que tra ta a
Re so lu ção nº 64, de 1998, do Se na do Fe-
de ral.

O Se na do Fe de ral re sol ve:

Art. 1º O va lor re fe ren te aos res ga tes, efe tu a -
dos a par tir de 31 de maio de 2000, de tí tu los pú bli -
cos emi ti dos pelo Esta do do Rio Gran de do Sul,
após 13 de de zem bro de 1995, para o pa ga men to
de pre ca tó ri os ju di ci a is, se rão de du zi dos do va lor
apu ra do como li mi te má xi mo de com pro me ti men to
fi xa do no art. 2º, in ci so V, alí nea b, da Re so lu ção nº
64, de 1998, do Se na do Fe de ral.

Art. 2º Esta re so lu ção en tra em vi gor na data
de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Estan do 
a ma té ria em re gi me de ur gên cia, pas sa-se à ime di -
a ta apre ci a ção da re da ção do ven ci do em tur no su-
ple men tar.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que po de -
rão ser ofe re ci das emen das à pro po si ção até o en cer -
ra men to da dis cus são.

Em dis cus são o subs ti tu ti vo em tur no su ple -
men tar. (Pa u sa.)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção.
Não ha ven do quem de se je en ca mi nhar a ma té -

ria, en cer ro o en ca mi nha men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 4:

Se gun da ses são de dis cus são, em se-
gun do tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 87, de 1999, ten do como
pri me i ro sig na tá rio o Se na dor Ro meu Tuma,
que al te ra dis po si ti vo da Cons ti tu i ção Fe de -
ral (§ 8º do art. 144 – cons ti tu i ção de guar-
das mu ni ci pa is), ten do

Pa re ce res da Co mis são de Cons ti tu i -
ção, Jus ti ça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor
Iris Re zen de, sob nºs:

– 80, de 2001, ofe re cen do a re da ção
para o se gun do tur no; e

– 60, de 2002 (em re e xa me, nos ter-
mos dos Re que ri men tos nºs 167 e 168, de
2001), con clu in do que, no âm bi to da que la
Co mis são, a ma té ria não pode so frer mo di fi -
ca ções que en vol vam o mé ri to.

A Pre si dên cia es cla re ce ao Ple ná rio que, nos
ter mos do dis pos to no art. 363 do Re gi men to Inter-
no, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te 03
ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as, em fase de dis cus -
são em se gun do tur no, quan do po de rão ser ofe re ci -
das emen das que não en vol vam o mé ri to.

Trans cor re hoje a 2ª ses são de dis cus são.
Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, a ma té ria
cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li be -
ra ti va or di ná ria para pros se gui men to da dis cus são.
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 5:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 5, DE 2002

(Inclu í da em Ordem do Dia nos ter mos do
Re que ri men to nº 178, de 2002 – art. 357

do Re gi men to Inter no)

Pri me i ra ses são de dis cus são, em pri-
me i ro tur no, da Pro pos ta de Emen da à
Cons ti tu i ção nº 5, de 2002 (nº 203/95, na
Câ ma ra dos De pu ta dos), que dá nova re da -
ção ao pa rá gra fo 1º do ar ti go 222 da Cons ti -
tu i ção Fe de ral, su pri min do-se o pa rá gra fo 2º
do re fe ri do ar ti go, que tra ta da pro pri e da de
de em pre sas jor na lís ti cas e de ra di o di fu são
so no ra e de sons e ima gens, ten do

Pa re cer sob nº 242, de 2002, da Co-
mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma, fa vo rá vel à
Pro pos ta, com as Emen das nºs 1 a 3-CCJ,
que apre sen ta, com voto con trá rio do Se na -
dor Ro ber to Re quião e abs ten ções dos Se-
na do res Osmar Dias e Jef fer son Pé res.........

A Pre si dên cia es cla re ce que, nos ter mos do
dis pos to no art. 358 do Re gi men to Inter no, a ma té ria 
cons ta rá da Ordem do Dia du ran te cin co ses sões
de li be ra ti vas or di ná ri as em fase de dis cus são em
pri me i ro tur no, quan do po de rão ser ofe re ci das
emen das as si na das por um ter ço, no mí ni mo, da
com po si ção do Se na do.

Trans cor re hoje a pri me i ra ses são de dis cus são.
Dis cus são, em con jun to, da pro pos ta e das

emen das.
Com a pa la vra o Se na dor Edu ar do Su plicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.

Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te 
Se na dor Ra mez Te bet, Srs. Se na do res e Srªs Se na -
do ras, a pre sen te pro po si ção tem por ob je ti vo al te rar
o re gi me ju rí di co da pro pri e da de de em pre sas jor na -
lís ti cas e de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens.

A Cons ti tu i ção Fe de ral es ta be le ce, atu al men te,
que:

a) a pro pri e da de de em pre sas jor na lís -
ti cas e de ra di o di fu são so no ra e de sons e
ima gens é pri va ti va de pes soa fí si ca, ou
seja, bra si le i ros na tos ou na tu ra li za dos há
mais de dez anos;

b) sal vo par ti dos po lí ti cos e so ci e da -
des cujo ca pi tal per ten ça ex clu si va men te a
bra si le i ros – li mi ta da essa par ti ci pa ção a

30% do ca pi tal so ci al e ain da sem di re i to de
voto, é pro i bi da a par ti ci pa ção de pes soa ju-
rí di ca no ca pi tal so ci al das em pre sas em
ques tão; e

c) a bra si le i ros na tos ou na tu ra li za dos
há mais de dez anos cabe a res pon sa bi li da -
de pela ad mi nis tra ção e ori en ta ção in te lec -
tu al das em pre sas.

Essa ques tão já mo ti vou al gu mas dis cus sões
re le van tes, de re per cus são his tó ri ca, quan do sob a
égi de das Cons ti tu i ções de 1946 e de 1967, com a
re da ção dada pela Emen da n.º 1, de 1969 (art. 174),
ve da va-se a pro pri e da de de me i os de co mu ni ca ção
e de pes so as ju rí di cas, es tran ge i ros e, no caso da
Cons ti tu i ção de 1946, até mes mo a bra si le i ro na tu -
ra li za dos. À gui sa de ilus tra ção: no iní cio da dé ca da, 
ques ti o na va-se a na ci o na li da de de Sa mu el Wa i ner,
edi tor de a Últi ma Hora, jor nal de sus ten ta ção do
Go ver no Ge tú lio Var gas: no iní cio dos anos 80, por
oca sião da ou tor ga da con ces são ao SBT, sus ci ta -
ram-se dú vi das quan to a na ci o na li da de do Sr. Abra-
va nel (Sil vio San tos), pro pri e tá rio e ad mi nis tra dor
des sa em pre sa de co mu ni ca ção.

A pro po si ção bá si ca bus ca: 
1) au to ri zar a ex ten são do di re i to de pro pri e da -

de a pes so as ju rí di cas cons ti tu í das sob as leis bra si -
le i ras e que te nham sede no País;

2) Per mi tir a par ti ci pa ção, na for ma da lei, e con-
so an te co mu ni ca ção ao Con gres so Na ci o nal, do ca-
pi tal es tran ge i ro nes ta ati vi da de, li mi tan do-a po rém a
30% do ca pi tal to tal e do ca pi tal vo tan te. Re fi ro-me à
Emen da n.º 3, de re da ção da CCJ, de au to ria do Se-
na dor José Fo ga ça; 

3) Man ter a res pon sa bi li da de edi to ri al, se le ção
e de di re ção de pro gra ma ção ve i cu la das a bra si le i ros
na tos ou na tu ra li za dos há mais de dez anos; e

4) Sub me ter ao re gi me de con ces são pre vis to
no art. 221 da Cons ti tu i ção Fe de ral to dos ”os me i os
de co mu ni ca ção so ci al ele trô ni ca, in de pen den te men te 
da tec no lo gia uti li za da para a pres ta ção do ser vi ço.“

Essas em pre sas, es pe ci al men te as de ra di o di -
fu são por sons e ima gens, quan do da dis cus são des-
sa mo di fi ca ção – su ge ri da de iní cio pelo De pu ta do
Ja ques Wag ner (PT-BA), em 1995 – não en cam pa -
ram a tese, ain da que ti ves sem sido unís so nas na de-
fe sa da po si ção do Go ver no de des na ci o na li za ção no
se tor de te le co mu ni ca ções

Hoje, quan do meio e pro du to pa re cem con ver -
gir, da dos os avan ços tec no ló gi cos no cam po da te le -
má ti ca, as em pre sas de tevê e rá dio sen tem-se ame-
a ça das pela te le vi são e rá dio por Inter net, sob os aus-
pí ci os dos gran des con glo me ra dos te le fô ni cos, por
exem plo, a TV Ter ra, pro du to do pro ve dor de mes mo
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nome, vin cu la do à Te le fó ni ca, de ori gem es pa nho la.
Daí a pro pos ta de fa ci li ta ção da ca pi ta li za ção e su je i -
ção dos ”me i os de co mu ni ca ção so ci al ele trô ni ca, in-
de pen den te men te da tec no lo gia uti li za da“, ao sis te -
ma de con ces sões, para a pres ta ção do ser vi ço de
ge ra ção e trans mis são de ima gens e sons.

A res tri ção ma i or que se faz à pre po si ção é a de
que a aber tu ra das rá di os e te vês ao ca pi tal es tran ge -
i ro im por ta ria des va lo ri za ção da pro du ção cul tu ral,
ar tís ti ca e jor na lís ti ca na ci o nal. Ora, hoje, não obs tan -
te as for tes res tri ções so ci e tá ri as, a pro gra ma ção te-
le vi si va e ra di o fô ni ca bra si le i ra é for te men te do mi na -
da por en la ta dos e mú si ca es tran ge i ra de qua li da de
so frí vel. Se es sas mes mas em pre sas na ci o na is fo rem 
en go li das pela nova onda de tevê e rá dio por Inter net,
mais gra ve se tor na a si tu a ção, pois, para essa nova
tec no lo gia, nem se quer é exi gi da a con ces são do po-
der pú bli co.

Du ran te a dis cus são da pro po si ção, res tou im-
pe ri o sa a ins ta la ção do Con se lho de Co mu ni ca ção
So ci al, pre vis to no art. 224 da Cons ti tu i ção Fe de ral e
re gu la do pela Lei nº 8.389, de 1991, para ori en tar o
Con gres so Na ci o nal na ho mo lo ga ção das ou tor gas e
re no va ções de con ces sões, quan to á ob ser vân cia
dos prin cí pi os ins cul pi dos no art. 221 da Cons ti tu i ção
Fe de ral.

É ne ces sá rio re i te rar que on tem, pela ma nhã,
no ga bi ne te do Pre si den te Ra mez Te bet, hou ve uma
re u nião de Lí de res, à qual es ti ve ram pre sen tes o Re-
la tor, Se na dor Ro meu Tuma, o Pri me i ro-Se cre tá rio,
Se na dor Car los Wil son. Na oca sião, foi acer ta do que
o iní cio da tra mi ta ção da ma té ria (hoje) de ve rá sig ni fi -
car um es for ço por par te dos Lí de res e da Mesa para,
an tes mes mo da vo ta ção em 2º tur no des ta Pro pos ta
de Emen da à Cons ti tu i ção, ha ver a ins ta la ção do
Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al, o que sig ni fi ca que
a co mis são de sig na da pelo Pre si den te Ra mez Te bet,
com pos ta pe los Se na do res Car los Wil son, Ri car do
San tos e Artur da Tá vo la, com a aju da dos de ma is
Se na do res e, so bre tu do, dos Lí de res, de ve rá re a li zar
um es for ço para po der ha ver a in di ca ção dos mem-
bros do Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al, se gun do o
que está pre vis to na lei que re gu la a ma té ria. Este foi
o com pro mis so por to dos acer ta do e foi o que le vou o
Blo co da Opo si ção, por esta Li de ran ça, a con cor dar
que se ini ci as se, hoje, a tra mi ta ção da ma té ria me di -
an te este com pro mis so.

Na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da -
nia pon de rei que a pro po si ção ain da pa de ce de fa-
lhas. Apre sen tei emen da no sen ti do de que o pro pos -
to no §4º do art. 222 de ve ria avan çar em re la ção ao
pro pos to no §5º, para que o Con gres so Na ci o nal fos-

se ou vi do e de li be ras se so bre a pac tu a ção de acor-
dos de só ci os e aci o nis tas e so bre al te ra ções de con-
tro le so ci e tá rio.

Eu de mons trei a mi nha pre o cu pa ção quan to à
in fluên cia do ca pi tal es tran ge i ro na ad mi nis tra ção e
ori en ta ção in te lec tu al. Impõe-se, so bre tu do, que o
Po der Pú bli co, no pla no fe de ral, como po der con ce -
den te, mo ni to re os acor do de aci o nis tas e o es ta do do
con tro le so ci e tá rio para fins de ob ser vân cia das ga-
ran ti as pre vis tas nos arts. 5º, XIV, 220 e dos prin cí pi os 
ins cul pi dos no Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is
Tran si tó ri as. 221, to dos da Cons ti tu i ção Fe de ral. Essa
con tri bu i ção bus ca aten der tal pre o cu pa ção em ques-
tão que não pode ser vis ta me ra men te como ati vi da -
de eco nô mi ca e sua vi a bi li da de, mas como ele men to
cons ti tu ti vo de po der ide o ló gi co de uma co mu ni da de
po lí ti ca.

Tam bém apre sen tei emen da sa li en tan do a im-
por tân cia da pre vi são no âm bi to cons ti tu ci o nal da cri-
a ção de uma agên cia re gu la do ra, que era cha ma da
de Ana com pelo Mi nis tro Sér gio Mot ta, cu jas es tru tu -
ra e atri bu i ções se ri am dis pos tas em lei, ten do com-
pe tên cia em subs ti tu i ção ao Mi nis té rio das Co mu ni -
ca ções para ou tor gar e re no var a con ces são, per mis -
são e au to ri za ção para o ser vi ço de ra di o di fu são so-
no ra e de sons e ima gens, ob ser va do o prin cí pio da
com ple men ta ri e da de dos sis te mas, pri va do, pú bli co e
es ta tal, ca ben do a sua di re ção sub me ter o ato ao
Con gres so Na ci o nal.

É viá vel que, via emen da cons ti tu ci o nal, es ta be -
le ça-se des de logo o pri ma do do con tro le das con ces -
sões, per mis sões e au to ri za ções no cam po da ra di o -
di fu são por um de se já vel ór gão re gu la dor como se
nota na Emen da Cons ti tu ci o nal nº 8, de 1995 e na
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 9, de 1995. Assim, o sis te -
ma de ou tor gas, pre vis to no art. 223, se ria re pas sa do
a um ór gão re gu la dor au tô no mo. Hou ve a so li ci ta ção
de di ver sos Se na do res no sen ti do de que pu dés se -
mos re ti rar es sas emen das para que pu des sem as
mes mas se rem apre sen ta das numa ou tra for ma para
que esta pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção pu des se 
ser vo ta da ain da nes te ano.

Aten di a es ses ape los, re ti ran do as emen das.
Entre tan to, gos ta ria de re i te rar o quão im por tan te
será a re a li za ção do en ten di men to se gun do o qual o
Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al será de sig na do e
ins ta la do an tes mes mo de com ple tar mos em se gun -
do tur no a vo ta ção des ta ma té ria.

Embo ra eu te nha re la ta do a re u nião de on tem
en tre o Pre si den te e os Srs. Lí de res, ava lio que, do
pon to de vis ta da opi nião pú bli ca, dado o enor me in te -
res se que exis te so bre esta ma té ria, agra de ce ria se
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pu des se V. Exª sin te ti zar o en ten di men to ha vi do na
re u nião de on tem. Agra de ce ria por que, as sim, V. Exª
es ta rá pres tan do uma in for ma ção de gran de re le vân -
cia a to dos que es tão acom pa nhan do a tra mi ta ção da
ma té ria.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Se na dor
Edu ar do Su plicy, a pa la vra de V. Exª me re ce ta ma nha
cre di bi li da de que me dis pen so dis so e en dos so tudo
que V. Exª dis se. Re al men te, na re u nião de on tem,
não so men te eu, mas to dos os Lí de res, in clu si ve V.
Exª, as su mi mos a res pon sa bi li da de de ins ta lar esse
Con se lho. De mi nha par te, fa rei o pos sí vel para ins ta -
lá-lo an tes da vo ta ção do tur no su ple men tar. É esse o
acor do que re a fir mo so men te por que V. Exª me in da -
gou a res pe i to. Não ha via ne ces si da de de eu fa zer
isso por que a pa la vra de V. Exª tem mu i ta cre di bi li da -
de.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Agra de ço, Sr. Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a
pa la vra o Se na dor Ro ber to Re quião.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Eu es cu ta va, Sr.
Pre si den te, com aten ção, o dis cur so do Se na dor Edu-
ar do Su plicy e tal vez, pela vez pri me i ra, te nha fi ca do
per ple xo com o acor do pro pos to e ace i to. Te nho cer-
te za de que com ou sem acor do V. Exª, que pre si de o
Se na do, iria fa zer cum prir a lei que de ter mi na a ins ta -
la ção do Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al. Não con-
si go en ten der como se faz um acor do dan do uma
con tra par ti da para que se cum pra uma lei.

Por ou tro lado, se a par ti ci pa ção do ca pi tal es-
tran ge i ro na mí dia bra si le i ra é al ta men te ques ti o ná vel 
e mu i to pe ri go sa – ve ja mos o que acon te ceu na Ve ne -
zu e la na se ma na que pas sou: a der ru ba da de um go-
ver no pela mí dia, do mi na da por in te res ses que não
eram os ve ne zu e la nos –, o Con se lho de Co mu ni ca -
ção So ci al, con sa gra do na le gis la ção, não tem for ça
ne nhu ma. É uma es pé cie de uni da de de co mi tês de
fá bri ca de tra ba lha do res com os pa trões. E, cá en tre
nós, Sr. Pre si den te, a co mu ni ca ção so ci al, o pro ces so 
de for ma ção cul tu ral e o pro ces so ci vi li za tó rio de um
país é mais im por tan te do que os as sun tos que de-
vam ser tra ta dos en tre pa trões e em pre ga dos, pois
en vol ve a so ci e da de in te i ra. Por isso, na mi nha hu mil -
de opi nião, tem que ser tra ta da pelo Con gres so Na ci -
o nal, que é o re pre sen tan te do povo.

Que se ins ta le o Con se lho como ór gão au xi li ar
do Con gres so Na ci o nal não me pa re ce tão mau as-
sim. Mas tra ta-se de um Con se lho pí fio, que não de li -
be ra, ape nas acon se lha. É pra ti ca men te um Con se -

lho in for mal, que po de ria es tar re u nin do-se hoje para
fa zer al gu mas su ges tões a nós, Par la men ta res.

Entre tan to, a par ti ci pa ção do ca pi tal es tran ge i ro
na im pren sa na ci o nal é ter rí vel, por que há cin co ou
seis gran des gru pos que do mi nam a mí dia no mun do.
Ha ven do essa par ti ci pa ção, se gu ra men te, num pe río -
do mu i to cur to de tem po, es ta rão do mi nan do tam bém
a mí dia bra si le i ra.

A cada dia, ad qui ri mos a ex pe riên cia de que só
con se gui mos fa lar ao Bra sil, de for ma cla ra, fran ca,
leal e per sis ten te, uti li zan do essa mag ní fi ca te le vi são
do Se na do Fe de ral. A te le vi são pri va da ora nos abre
al gum es pa ço, ora não, na ve gan do ao sa bor dos seus
in te res ses e en vol vi men tos no mer ca do, nos seus fi-
nan ci a do res e nas gran des em pre sas. 

Por esse mo ti vo, não en ten do a tro ca que fez a
Li de ran ça do PT no ple ná rio, esta ma nhã, e, pri va da -
men te, numa dis cus são en tre os Lí de res. Tro cou-se
um Con se lho pí fio pela ori en ta ção e do mí nio da mí dia 
bra si le i ra. Está-se sa cri fi can do o pro ces so cul tu ral em
nome da mon ta gem de uma es tru tu ra cor po ra ti va e
in sig ni fi can te.

Que fi que cla ro o meu voto, apa ren te men te der-
ro ta do no Con gres so Na ci o nal. Não será por meio do
meu voto, des te Se na dor do Pa ra ná, que abri re mos a
mí dia bra si le i ra para o ca pi tal es tran ge i ro, que vem
sem ne nhu ma tri a gem pré via. Bas ta que exis ta re cur -
so e ele as so ci ar-se-á às em pre sas bra si le i ras. 

Ha ve rá, en tão, no Se na do Fe de ral, como ór gão
au xi li ar, em tro ca des se ab sur do, um gru po de fun ci o -
ná ri os de te le vi sões, re pre sen tan tes de sin di ca tos de
tra ba lha do res na mí dia e de pa trões. Tra ta-se de um
ab sur do ab so lu to que se con cre ti za rá ape sar do meu
pro tes to, que deve ser, no en tan to, re gis tra do com
toda a cla re za.

Fiz uma pro pos ta al ter na ti va, que era re sol ver o
pro ble ma de ca i xa e de sol vên cia das em pre sas bra-
si le i ras, ha ven do a pos si bi li da de de in gres sa rem no
pro ces so, ca pi ta li zan do es sas em pre sas, pes so as ju-
rí di cas per ten cen tes a bra si le i ros, ou seja, a na ci o na is.
A pro pos ta foi ar qui va da. 

Des tar te, de i xo re gis tra da a mi nha per ple xi da de 
em re la ção a esse com por ta men to da Li de ran ça do
Par ti do dos Tra ba lha do res, que tan to ad mi ro. Digo
sem pre que sou um pe e me de bis ta com um co ra ção
pe tis ta, de cen tro-es quer da e na ci o na lis ta. To da via,
não con si go en ten der – e ex pli ca ção al gu ma es cla re -
ce ria a ques tão – que tipo de ne gó cio a Li de ran ça do
PT fez nes te mo men to. É um pro ce di men to em que
ga nha uma cor po ra ção e per de o Bra sil.

Sr. Pre si den te, é o de sa ba fo que po de ria fa zer.
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O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se-
na dor Ro ber to Re quião, per mi te-me V. Exª um apar-
te?

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Sr.
Pre si den te, não sei se cabe, nes ta dis cus são, a pos si -
bi li da de de um apar te ao Se na dor Edu ar do Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Evi-
den te men te, Exce lên cia, já que a ma té ria está em
dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – É ca bí vel
o apar te, mas o tem po de V. Exª está es go tan do-se.
Peço ao Se na dor Edu ar do Su plicy a ma i or ra pi dez
pos sí vel, pois hoje es ta mos ri go ro sa men te se guin do
o ho rá rio.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Com a aqui es cên cia da Mesa, ouço V. Exª com pra-
zer, Se na dor Edu ar do Su plicy, para que ten te ex pli -
car-me o inex pli cá vel.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na -
dor Ro ber to Re quião, V. Exª sabe o res pe i to e ad mi ra -
ção que lhe te nho. V. Exª tem sido um dos Se na do res
que, na ma i o ria das ve zes, mais está pró xi mo das
ações do Par ti do dos Tra ba lha do res. Em pri me i ro lu-
gar, sa li en to que o en ten di men to ha vi do foi o mais
trans pa ren te pos sí vel e re sul tou não ape nas da re u -
nião ocor ri da on tem en tre o Pre si den te e os Lí de res
mas, tam bém, do en ten di men to ha vi do des de a de ci -
são na Câ ma ra dos De pu ta dos. Ao tra mi tar na que la
Casa a ma té ria, foi con si de ra da a im por tân cia de, an-
tes de a vo ta ção se com ple tar no Se na do Fe de ral, a
Mesa do Con gres so Na ci o nal cum prir com o que es-
ta be le ce a Cons ti tu i ção Fe de ral. V. Exª, de um lado,
afir ma a im por tân cia de se obe de cer à Cons ti tu i ção,
com a ins ta la ção do Con se lho de Co mu ni ca ção So ci -
al, e, ao mes mo tem po, se re be la con tra o que es ta be -
le ce a Cons ti tu i ção, pre vis to que é o Con se lho. Estou
de acor do com V. Exª de que o Con se lho de Co mu ni -
ca ção So ci al, tal como pre vis to pela Cons ti tu in te, tal-
vez não seja o me lhor. É pos sí vel que ne ces si te de
aper fe i ço a men to. O im por tan te será cum prir mos o
que es ta be le ce a Cons ti tu i ção Fe de ral, atra sa dos 14
anos, e ins ta lar mos o Con se lho. Se não ser vir aos
pro pó si tos ima gi na dos pela Cons ti tu in te, en tão fa ça -
mos a re vi são. Va mos trans for mar o Con se lho. Há
idéi as nes se sen ti do. Mas V. Exª pri me i ro co bra que
se cum pra o que es ta be le ce a Cons ti tu i ção. De po is,
diz que o que lá está dis pos to não ser vi rá para nada.
Ora, en tão V. Exª quer que se faça algo que não ser vi -
rá para nada? Então, V.Exª de ve ria es tar apre sen tan -
do uma pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção para mo-
di fi car a exis tên cia do Con se lho de Co mu ni ca ção So-
ci al, mas ava lio que se ria im por tan te co lo car mos em

prá ti ca o que há 14 anos não se fez, para, en tão, exa-
mi nar mos se vai fun ci o nar ou não. A Mesa do Con-
gres so e V. Exª têm toda a li ber da de de su ge rir...

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet. Fa zen do
soar a cam pa i nha.) –Se na do res Edu ar do Su plicy e
Ro ber to Re quião, o tem po de V. Exªs está es go ta do.

Peço a V. Exª que con clua o apar te e con ce do
trin ta se gun dos ao Se na dor Ro ber to Re quião para
res pon der.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Vou
ape nas com ple tar a fra se. V. Exª tem toda a opor tu ni -
da de e li ber da de de in di car os no mes para o Con se -
lho de Co mu ni ca ção So ci al para que ele pos sa ser vir
a al gu ma co i sa, em vez de sim ples men te cri ti car algo
que, até hoje, não ha via sido ob je to de suas pon de ra -
ções, a não ser re la ci o na das a essa PEC.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Va mos aos meus trin ta se gun dos.

Eu ha via anun ci a do, por an te ci pa ção, que o Se-
na dor Edu ar do Su plicy ten ta ria ex pli car o inex pli cá vel. 
Não me opo nho ao Con se lho. Cri ti co a sua for ma ção,
que é inó cua. Só fal ta o Se na dor Edu ar do Su plicy pro-
por tam bém a par ti ci pa ção de jor na lis tas es tran ge i ros 
no Con se lho de Co mu ni ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Sem Par ti do –
RJ. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.)  Sr. Pre si -
den te, Srªs e Srs. Se na do res, vol ta rei à tri bu na na
pró xi ma se ma na, com mais tem po e com mais pro xi -
mi da de da vo ta ção des sa ma té ria, para dis cu ti-la com
mais aten ção e mais ele men tos.

Entre tan to, a in ter ven ção do Se na dor Ro ber to
Re quião pro du ziu-me o im pul so de, des de logo, de-
cla rar que o meu voto tam bém será con trá rio a essa
emen da. Com pre en do, res pe i to to das as po si ções to-
ma das pe los par ti dos po lí ti cos, até mes mo pelo PT,
que em bre ve será o meu par ti do; mas, num qua dro
de ati vi da de po lí ti ca em que a mí dia pa u ta to das as
ações, faz as ca be ças e pro duz as opi niões, essa é
uma ques tão fun da men tal para a de mo cra cia no
mun do todo, não só no Bra sil. A he ge mo nia da mí dia
na for ma ção da pa u ta po lí ti ca e da opi nião pú bli ca é
uma ques tão a ser re sol vi da pela de mo cra cia.

A mí dia toda, por una ni mi da de, fe chou ques tão
na ven da dos seus ati vos ao ca pi tal es tran ge i ro. As
em pre sas es tão fa li das e, em si tu a ção pré-fa li men tar,
re cor rem ao ca pi tal es tran ge i ro pen san do que vão se
sal var. To das es tão pen san do que se sal va rão. O que
acon te ce é que uma, duas, no má xi mo três em pre sas
se rão es co lhi das pe los in ves ti do res es tran ge i ros.
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Nes sas, eles in ves ti rão; as ou tras de sa pa re ce rão. A
con cen tra ção da mí dia vai se apro fun dar ain da mais,
e a in fluên cia de in te res ses ex ter nos, que es ti ve ram
pre sen tes ago ra nes se la men tá vel gol pe dado na Ve-
ne zu e la  como mu i to bem lem brou o Se na dor Ro ber -
to Re quião –, es ta rá mu i to mais for te no Bra sil. Já
está hoje.

Tam bém não va mos di zer que a mí dia bra si le i ra
é imu ne à pres são do ca pi tal es tran ge i ro. Ela não é
imu ne por que o ca pi tal es tran ge i ro é o gran de anun ci -
an te, o gran de for ne ce dor de re ce i ta para essa em-
pre sa. Mas é cla ro que, com a par ti ci pa ção no ca pi tal
das em pre sas  o re cur so es cas so é jus ta men te o ca-
pi tal , quem tem o re cur so es cas so tem o po der.

Des sa for ma, vou vo tar con tra. Mas vou me es-
ten der mais, vou me dar mais ra zões e mais ale ga -
ções na pró xi ma se ma na, por que te re mos na pa u ta
cin co dias para dis cus são des sa emen da. Hoje, só
es tou adi an tan do a mi nha po si ção e di zen do que
com pre en do os di ver sos en ten di men tos. Não vou dis-
cu tir nem com o Se na dor Su plicy nem com qual quer
ou tro Lí der par ti dá rio, por que en ten do as ra zões per-
fe i ta men te. E pen so tam bém que essa pre sen ça do
ca pi tal es tran ge i ro já é mu i to for te atu al men te. Ape-
nas man te rei mi nha po si ção, que é his tó ri ca. Te nho
uma his tó ria po lí ti ca li ga da ao en fren ta men to da in-
fluên cia e da pre sen ça de ca pi tal es tran ge i ro na mí dia 
bra si le i ra. Fui mu i to pre ju di ca do por isso. Fui pro fun -
da men te pre ju di ca do na mi nha vida po lí ti ca por ter
as su mi do essa po si ção há mais de vin te anos. Mas
vou man tê-la, até por essa ra zão de na tu re za his tó ri -
ca e por con ven ci men to mes mo, que, aliás, é mu i to
mais pro fun do hoje do que lá pelo ano de 1966, quan-
do to mei essa po si ção pela pri me i ra vez e, por isso,
fui ali ja do do no ti ciá rio da ma i or em pre sa jor na lís ti ca
de nos sa ter ra.

Enfim, que ro só avan çar num pon to re fe ren te à
po si ção que as su mi rei na hora da vo ta ção. Pro me to
dis cu tir esse as sun to com mais va gar, com mais ra-
zões, com mais fun da men tos. Só sen ti ne ces si da de
de dar essa pré via do meu pro nun ci a men to em ra zão
do que dis se o Se na dor Re quião e ten do ele se re fe ri -
do à ques tão da Ve ne zu e la. Esse é ou tro as sun to que
pre ten do abor dar da tri bu na, mas ain da não tive opor-
tu ni da de de fazê-lo. Não está fá cil para mim, sem par-
ti do, usar a tri bu na do Se na do. Mas vou con se guir um
es pa ço para fa lar tam bém so bre o gol pe da Ve ne zu e -
la. A mí dia teve par ti ci pa ção de ci si va nes sa quar te la -
da ver go nho sa, que fe liz men te re sul tou em nada.

Era só isso que eu que ria di zer por en quan to, Sr.
Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao ilus tre Se na dor Luiz Otá vio.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Blo co/PPB – PA. Para dis-
cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, essa pro pos ta de emen da cons ti tu ci -
o nal, já apro va da na Câ ma ra dos De pu ta dos e mu i to
dis cu ti da nas Co mis sões, prin ci pal men te des ta Casa,
dá uma im por tân cia mu i to gran de ao se tor de co mu ni -
ca ções do nos so País.

Alguns dos Se na do res já anun ci a ram o voto.
Tam bém anun cio o meu, que será fa vo rá vel à apro va -
ção des sa PEC. Sou fa vo rá vel por que en ten do que,
que i ra mos ou não, a glo ba li za ção é uma re a li da de, e
bre ve men te es ta re mos li ga dos ao mun do todo, prin ci -
pal men te com a Amé ri ca do Nor te, por in ter mé dio da
Área de Li vre Co mér cio das Amé ri cas.

Con si de ran do-se o Mer ca do Co mum Eu ro peu,
a ex pe riên cia vi vi da na Eu ro pa mos tra cla ra men te o
que acon te ceu com o po der eco nô mi co re la ci o na do a
em pre sas com ne ces si da de de gran de in ves ti men to
de ca pi tal. Isso ocor reu até mes mo num se tor mu i to
im por tan te da eco no mia eu ro péia, o da cons tru ção ci-
vil. As gran des em pre sas lo ca is, re gi o na is, es ta du a is
e até mes mo na ci o na is fo ram pra ti ca men te ex tin tas,
en quan to as mul ti na ci o na is ab sor ve ram aque le mer-
ca do. Isso acon te ceu, pri me i ra men te, por que o cus to
do di nhe i ro nos pa í ses in di vi du a is sem pre é mu i to
ma i or do que o da que les pa í ses que de têm o ma i or
ca pi tal fi nan ce i ro.

A exem plo do que ocor reu na Eu ro pa, as em pre -
sas de gran de po der de ca pi tal, in clu in do as as so ci a -
das à in dús tria de equi pa men tos pe sa dos, como
equi pa men tos de cons tru ção de es tra das, do mi na -
ram o seu ca pi tal. E, da mes ma for ma, quan do par ti ci -
pa ram das li ci ta ções pú bli cas de gran des cons tru -
ções na Eu ro pa, con cen tra ram, pelo po der do ca pi tal,
e ven ce ram to das as li ci ta ções. E o que se fez? As
gran des em pre sas da cons tru ção ci vil fo ram trans for -
ma das em pe que nas e mé di as em pre sas.

Isso ocor re rá tam bém no Bra sil e na Amé ri ca do
Sul, que i ra mos ou não. É uma ques tão de tem po. Por
quê? Dou um exem plo bas tan te prá ti co e di re to, como
é a mi nha for ma de ex pres sar idéi as: a in dús tria Fiat
Allis, que fa bri ca equi pa men tos pe sa dos para a cons-
tru ção ci vil, é de ca pi tal ita li a no. Essa em pre sa de tém
uma fa tia do mer ca do bra si le i ro. A par tir do mo men to
em que vier a con cor rer no mer ca do bra si le i ro, ela
terá a fi na li da de de for ne cer, de ven der seus equi pa -
men tos e com um ca pi tal mu i to mais ba ra to do que o
di nhe i ro que so bre vi ve na nos sa eco no mia. Não se
pode com pa rar uma li nha de cré di to de 6% ao ano
com as li nhas de cré di to do nos so País, de 20 ou 30%
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ao ano. Assim, o que su ce de rá? Tra ta-se de uma re a -
li da de que já se deu na Eu ro pa e se dará aqui tam-
bém.

Da mes ma for ma – é a ma té ria que es ta mos dis-
cu tin do e va mos vo tar –, ocor re rá com os me i os de
co mu ni ca ção. As em pre sas de co mu ni ca ção não vão
su por tar so zi nhas, prin ci pal men te as em pre sa fa mi li -
a res, como é a ma i o ria das em pre sas na ci o na is, a
con cor rên cia com o mer ca do, com os re cur sos, com o
ca pi tal, in ter na ci o nal. Então, é mais viá vel, mais cor-
re to que nós, bra si le i ros, Con gres sis tas, te nha mos
opor tu ni da de de avan çar nes se se tor, como já avan-
ça mos em ou tros, per mi tin do a en tra da do ca pi tal es-
tran ge i ro nas em pre sas na ci o na is, para que elas pos-
sam, re al men te, acom pa nhar a evo lu ção dos tem pos, 
a mo der na tec no lo gia. O ca pi tal mais ba ra to po de rá
ge rar mais ren da, po de rá re mu ne rar me lhor nos so
tra ba lha dor. Caso con trá rio, a di fi cul da de fi nan ce i ra
des sas em pre sas fará com que, to dos os dias, mu i tos
tra ba lha do res da área de co mu ni ca ção so ci al bra si le -
i ra se jam de mi ti dos. 

Isso ocor re em todo o País, não só em Bra sí lia
ou no Esta do do Pará, pois há fal ta de re cur sos, de in-
ves ti men tos em um se tor im por tan te, sé rio e ne ces -
sá rio ao País. Esse é um se tor que de man da re cur sos 
e uma tec no lo gia que muda a todo ins tan te, e o cus to
é mu i to alto.

No Bra sil, te mos o exem plo atu al em ou tra ati vi -
da de: o trans por te aé reo. Por que o trans por te aé reo
en fren ta di fi cul da des? Não pre ten do di fi cul tar o en-
ten di men to, mas es cla re cer que, da mes ma for ma
como pre ci sam de ca pi tal es tran ge i ro para fi nan ci ar e
pa gar ae ro na ves e com bus tí vel in ter na ci o nal, al gu -
mas em pre sas têm pro ble mas ad mi nis tra ti vos – mas
não ad mi to que se jam to das. Algu mas de las eram es-
ta ta is e fo ram pri va ti za das; ou tras con tam com a ma i -
o ria do ca pi tal do Go ver no, são fi nan ci a das; ou tras
têm a ma i o ria de seus aci o nis tas de ca pi tal pri va do e
ou tra de ca pi tal es ta tal, mas têm a mes ma di fi cul da -
de, o mes mo pro ble ma. 

Te nho cer te za de que essa será a so lu ção en-
con tra da pela ma i o ria dos re pre sen tan tes do Con-
gres so Na ci o nal, sem pres são. Não que re mos aten-
der a mu i tos ape nas para, ama nhã, ser mos pro te gi -
dos de al gu ma for ma, até por que, hoje em dia, gra ças 
a Deus, não con ta mos mais com ne nhu ma pro te ção:
não te mos pen são, imu ni da de, nem foro pri vi le gi a do.
Ao con trá rio, pro ces sos con tra par la men ta res en cer -
ram-se mu i to mais ra pi da men te. 

Re al men te es ta mos con se guin do o que a ma i o -
ria da po pu la ção bra si le i ra quer: ser vi ço de qua li da -
de, aber tu ra a to das as em pre sas para par ti ci pa rem

da dis pu ta do mer ca do, mos tran do para o mun do que
o nos so País faz mu i ta co i sa boa. Na área de co mu ni -
ca ção, por exem plo, to dos os dias, em pre sas na ci o -
na is re ce bem prê mi os por ma té ri as jor na lís ti cas que
são re me ti das para to das as par tes do mun do, fe i tas
com cri a ti vi da de, com li nha de tre i na men to e de es pe -
ci a li za ção de pes so al. Nos sas no ve las, por exem plo,
são ex por ta das para ou tros pa í ses. 

Como essa de ci são, po de re mos di zer fir me -
men te que cum pri mos o nos so pa pel, fi ze mos a nos-
sa par te. Assim, ama nhã, não po de re mos ser con si -
de ra dos aque les que atra pa lha ram o de sen vol vi men -
to, que cri a ram em pe ci lhos para o se tor que, por essa
com ple xi da de, en con tra-se em di fi cul da des. Ao con-
trá rio, o Con gres so Na ci o nal apre sen tou-se como ali-
a do, apro van do uma me di da que re al men te pode sa-
ne ar as em pre sas e cri ar no vas al ter na ti vas. 

Dar opor tu ni da de para que o ca pi tal es tran ge i ro
faça par te des se se tor, com cer te za, é uma vi são de
van guar da. Cer ta men te, o mes mo ocor re rá em ou tros 
pa í ses – aliás, já ocor re na ma i o ria de les. 

No dia da au diên cia pú bli ca, ques ti o nei o Pre si -
den te da Asso ci a ção Na ci o nal de Jor na is, o Dr. Mes-
qui ta, a esse res pe i to. S. Sª foi bem cla ro ao di zer que
são pou cos os pa í ses que não têm essa li be ra li da de,
esse po der, esse di re i to. Os que não a têm são mu i to
me no res do que o nos so e en fren tam di fi cul da des
mu i to ma i o res. Ci tou como exem plo o Pa ra guai. Os
gran des pa í ses e os pa í ses em de sen vol vi men to, os
que de se jam cres cer, que bus cam me lho rar, re al men -
te têm con di ção de re ce ber essa ga ran tia, essa van-
ta gem.

Mu i to obri ga do.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –

So li ci to a pa la vra para dis cu tir, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Com a

pa la vra a Se na do ra He lo í sa He le na.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL.

Para dis cu tir. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den -
te, Sras e Srs. Se na do res, como o Se na dor Ro ber to
Sa tur ni no dis se, te re mos mais tem po para dis cu tir
esse tema.

É cla ro que não so mos mo vi dos, nes se de ba -
te, pe las nos sas re la ções com a mí dia lo cal. Se as-
sim fos se, se ria uma si tu a ção, por que, como 99%
da mí dia do meu Esta do co lo ca meu man da to em
Mer cú rio, bem dis tan te do Pla ne ta Ter ra – ain da bem
que ver me lhi nho – , é evi den te que é uma si tu a ção
mu i to di fí cil. 

Co nhe ço a an gús tia de ver os me i os de co mu ni -
ca ção men tin do so bre de ter mi na dos man da tos.
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Vê-se a foto no jor nal do par la men tar que nada fez, da
luta que não tra vou e da ca u sa que não de fen deu.
Esse par la men tar apa re ce como se fos se o ma i or de-
fen sor, às ve zes nem vem ao ple ná rio, é fal to so e tem
uma sín dro me de pre gui ça, mas mes mo as sim apa re -
ce como o mais fre qüen ta dor do ple ná rio. Ape sar de
ser di fí cil, não é isso que nos move.

Aca bei en tran do na dis cus são por ca u sa de um
de ba te que foi tra va do en tre os Se na do res Ro ber to
Re quião e Edu ar do Su plicy. Por uma ques tão de jus ti -
ça, te nho obri ga ção de fa zer a de fe sa do Se na dor
Edu ar do Su plicy, por que o Se na dor Ro ber to Re quião
foi irô ni co no fi nal da sua fala. Embo ra eu con cor de
com os ar gu men tos do Se na dor Edu ar do Su plicy,
devo di zer que S. Exª, como Lí der do Blo co – e fi ze -
mos esse de ba te den tro do Blo co , que po de ria es ta -
be le cer o de ba te para que fos se fe cha da ques tão no
Blo co, não o fez, por que sabe que al guns Se na do res,
como o Se na dor Ge ral do Cân di do e eu, vo ta ram con-
tra a en tra da do ca pi tal es tran ge i ro. S. Exª em ne-
nhum mo men to fez qual quer men ção para que fe-
chás se mos a dis cus são, em bo ra a ma i o ria do Blo co
vo tas se fa vo ra vel men te.

O Se na dor Edu ar do Su plicy tem fe i to um es for -
ço enor me pela ins ta la ção do Con se lho, com o qual
ele con cor da. Em ne nhum mo men to de fen deu que o
Con se lho será a pa na céia para to dos os pro ble mas
dos me i os de co mu ni ca ção. Sa be mos que não o é,
mas sua ins ta la ção é um pas so fun da men tal.

Te nho uma gi gan tes ca dis cor dân cia em re la ção
à en tra da do ca pi tal es tran ge i ro no se tor por vá ri os
ou tros mo ti vos que tra re mos ao de ba te. 

Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, es ta mos
per den do a opor tu ni da de de de ba ter o mo de lo de co-
mu ni ca ção do nos so País. Qual é o mo de lo? Esta mos 
tra ba lhan do as con tas das em pre sas; tra ba lha mos o
”oxi gê nio“ fi nan ce i ro para um mo de lo de co mu ni ca -
ção ab so lu ta men te des qua li fi ca do.

Alguns se to res de rá dio, jor nal e te le vi são con-
ser vam ilhas de pro du ti vi da de, ilhas que re i vin di cam
as sun tos cul tu ra is, pro du ção na ci o nal, ex tre ma men te 
im por tan tes. Mas a gran de ma i o ria, não. Vai da his te -
ria re li gi o sa até o tra ta men to da com ple xa sub je ti vi da -
de hu ma na atra vés da de gra da ção ab so lu ta por vá ri -
os pro gra mas des te País. Infe liz men te, o que cons ta
da Cons ti tu i ção em seu art. 221 não é cum pri do por
fal ta de con tro le nos so in clu si ve. Espe ra mos que o
Con se lho es ta be le ça me ca nis mos de con tro le para
essa si tu a ção.

Esta be le ce o art. 221 da Cons ti tu i ção Fe de ral:

Art. 221. A pro du ção e a pro gra ma ção
das emis so ras de rá dio e te le vi são aten de -
rão aos se guin tes prin cí pi os:

I – pre fe rên cia a fi na li da des edu ca ti -
vas, ar tís ti cas, cul tu ra is e in for ma ti vas:

II – pro mo ção da cul tu ra na ci o nal e re-
gi o nal e es tí mu lo à pro du ção in de pen den te
que ob je ti ve sua di vul ga ção;

III – re gi o na li za ção da pro du ção cul tu -
ral, ar tís ti ca e jor na lís ti ca, con for me per cen -
tu a is es ta be le ci dos em lei;

IV – res pe i to aos va lo res éti cos e so ci -
a is da pes soa e da fa mí lia.

Olha que co i sa ma ra vi lho sa! É evi den te que as
de ter mi na ções cons ti tu ci o na is não são cum pri das,
por que, qual quer pes soa que se sen te um pou co di-
an te de uma te le vi são sabe que, com re la ção ao que
está na lei, exis te um ver da de i ro, um imen so abis mo
en tre o que foi con quis ta do e a re a li da de dos me i os
de co mu ni ca ção. 

Espe ro que, com a ins ta la ção do Con se lho, pos-
sa mos ao me nos ob ter al guns me ca nis mos fun da -
men ta is ao con tro le.

Eu me sen ti na obri ga ção de fa zer esse re gis tro
em ra zão do es for ço do Se na dor Su plicy. S.Exa en-
ten de que, por ser de alta com ple xi da de o tema, há
com pa nhe i ros e com pa nhe i ras que vo tam con tra,
haja vis ta os ar gu men tos aqui apre sen ta dos pe los
Se na do res Ro ber to Re quião e Ro ber to Sa tur ni no.
Mes mo as sim, o Se na dor Edu ar do Su plicy, num ges-
to de gran de za po lí ti ca, li be rou o Blo co para vo tar
como en ten des se, sem exer cer pres são so bre qual-
quer com pa nhe i ro.

Qu al quer pes soa sabe que o Se na dor Edu ar do
Su plicy ja ma is iria pro por a par ti ci pa ção de jor na lis ta
es tran ge i ro ou de quem quer que seja no Con se lho.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – V.Exª
me con ce de um apar te?

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Pois não, Se na dor Su plicy.

O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Agra-
de ço a so li da ri e da de ma ni fes ta da por V. Exª. Qu e ro
me re fe rir ao ar rou bo de lin gua gem com o qual o Se-
na dor Ro ber to Re quião con clu iu o apar te, men ci o -
nan do que eu de se ja ria que jor na lis tas es tran ge i ros
in te gras sem o Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al.
Para co me çar, no Bra sil, a le gis la ção im pe de que jor-
na lis tas es tran ge i ros tra ba lhem em em pre sas jor na -
lís ti cas bra si le i ras. A pro fis são de jor na lis ta é ape nas,
se gun do a lei, para jor na lis tas bra si le i ros nas ci dos no
Bra sil ou na tu ra li za dos bra si le i ros. Isso é o que diz a
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lei. Eu gos ta ria de trans mi tir a V. Exª, Se na do ra He lo í -
sa He le na, que o es ta be le ci men to, no Re gi men to, de
dis cus são de ma té ria por cin co ses sões no pri me i ro
tur no e ain da a exis tên cia de se gun do tur no é jus ta -
men te para fi xar um tem po para re fle xão. Para uma
pro pos ta de tal en ver ga du ra e in te res se, te re mos
pos si bi li da de de di a lo gar nes ses cin co dias. Enten do
que pre ci sa mos apro fun dar o de ba te, ou vir ar gu men -
tos, como os ex pen di dos pe los Se na do res Ro ber to
Re quião e Ro ber to Sa tur ni no e por V. Exª, Se na do ra
He lo í sa He le na. Con si de ro que esta ma té ria ne ces si -
ta de ma i o res dis cus sões. O Se na dor Ro ber to Sa tur -
ni no e o Se na dor Ro ber to Re quião re fe ri ram-se ao
epi só dio re cen te da Ve ne zu e la. Os jor na is dos úl ti -
mos três dias in for mam so bre o con ta to que o sub se -
cre tá rio de es ta do do go ver no nor te-ame ri ca no man-
te ve com o em pre sá rio ve ne zu e la no Pe dro Car mo na,
pre si den te por dois dias; e so bre como os em pre sá ri -
os se or ga ni za ram, so bre tu do exer cen do enor me in-
fluên cia so bre a mí dia, para ten tar der ru bar o Pre si -
den te Hugo Chá vez. Então, quan do, na Câ ma ra dos
De pu ta dos, a Ban ca da do PT e do PC do B ava li a ram
que era im por tan te e de fi ni ram que, se fos se para
apro var a par ti ci pa ção em 30%, que, pelo me nos,
toda a par te edi to ri al fi cas se sob con tro le de bra si le i -
ros, es ta vam pen san do em ques tões como es sas.
Tra go este tema à dis cus são para re gis trar que o de-
ba te está em aber to. Inclu si ve pre ci sa mos for mar a
nos sa con vic ção até o quin to dia de dis cus são. Pa ra -
be ni zo V. Exª, Se na do ra He lo í sa He le na, por tra zer
mais ele men tos para o nos so de ba te.

A SRA. HELOÍSA HELENA (Blo co/PT – AL) –
Agra de ço a con tri bu i ção de V. Exª, Se na dor Edu ar do
Su plicy. Ain da te re mos mu i to tem po para pro mo ver
este de ba te, dis cu tir o mo de lo de co mu ni ca ção, de fi -
nir o sig ni fi ca do do ca pi tal es tran ge i ro, quem é que,
de fato, for ma opi nião, atra ves san do men tes e co ra -
ções no Bra sil e no mun do todo. Cer ta men te, é um
tema ex tre ma men te im por tan te. Há co i sas na lei que
são para na ci o na lis ta ver. Há co i sas que são para al-
guns de nós ob ser var mos, como se fos sem fun da -
men ta is. A li nha edi to ri al será de fi ni da por al guém de
na ci o na li da de bra si le i ra, como se isso re al men te pu-
des se ser re pro du zi do num pro ces so al ta men te cri a ti -
vo, di nâ mi co e com ple xo, que é o pro ces so das co mu -
ni ca ções em nos so País.

Tra go es sas re fle xões ape nas para ini ci ar a con-
tri bu i ção e não te nho dú vi da de que fa re mos gran des
e im por tan tes de ba tes no ple ná rio.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ce do
a pa la vra ao emi nen te Se na dor Car los Pa tro cí nio,
para dis cu tir.

O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Sras e Srs Se na do res, pa re ce que esta ma té ria sus ci -
ta rá mu i ta dis cus são no seio des ta Casa. Aliás, é bom
que isso ocor ra, por que é, de fato, uma ma té ria de in-
te res se na ci o nal.

Nós, que ain da não es tu da mos de ti da men te
esta pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal, se re mos fa-
vo rá ve is à sua apro va ção, por que a par ti ci pa ção do
ca pi tal es tran ge i ro se li mi ta rá a 30%. E, o que é mais
im por tan te, a Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci-
da da nia já de ci diu que a res pon sa bi li da de edi to ri al e
de di re ção de pro gra ma ção será ex clu si va men te de
bra si le i ros na tos.

Por tan to, Sr. Pre si den te, quem sabe se esta pro-
po si tu ra não vem em boa hora, por que pa re ce que as
nos sas em pre sas es tão to das em pro ces so de fa lên -
cia. Isso acon te ce, por exem plo, com o ser vi ço de avi-
a ção ci vil. Eu es ta va acom pa nhan do o de sen vol vi -
men to de uma nova em pre sa – a GOL – que es ta va
ga nhan do mer ca do. Pen sei que es ti ves se eco no mi -
ca men te bem, mas ago ra vejo que está fe chan do um
ba lan ço com um pre ju í zo de cer ca de R$5 mi lhões. As
em pre sas de te le fo nia re cla mam de pre ju í zos. Re cen -
te men te, esta Casa vo tou uma me di da pro vi só ria
para res sar cir even tu a is pre ju í zos do se tor de dis tri -
bu i ção e ge ra ção de ener gia elé tri ca em nos so País,
so bre tu do de dis tri bu i ção. Não sei o que está ocor ren -
do com es sas gran des em pre sas que se fun dem, pois
têm o be ne plá ci to do Go ver no e ain da es tão em si tu a -
ção di fí cil, às ve zes fa li men tar. Pa re ce-me tam bém
que é o que se pas sa com o sis te ma de te le co mu ni ca -
ções em nos so País, so bre tu do con ces si o ná ri as de
te le vi são, que to dos ve mos re cla man do das di fi cul da -
des. A Rede Glo bo, por exem plo, aca ba de se so cor -
rer dos re cur sos do BNDES para po der fa zer face aos
com pro mis sos ad qui ri dos quan do o dó lar es ta va pa ri -
tá rio com o real, em nos so País.

Sr. Pre si den te, de ve mos sa li en tar fi nal men te a
for ma ção do Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al. É ne-
ces sá rio que a so ci e da de ci vil or ga ni za da do País
par ti ci pe da pro gra ma ção das nos sas emis so ras de
rá dio, de te le vi são e da im pren sa es cri ta. Por tan to,
pro po nho-me a ler de ti da men te essa pro pos ta que
está sen do dis cu ti da am pla men te nes ta Casa. Mas,
em prin cí pio, ha ve re mos de dar o apo i a men to a esta
ma té ria.

Era o que eu ti nha a di zer.

Du ran te o dis cur so do Sr. Car los Pa tro -
cí nio, o Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te, de i xa
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a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá rio.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ca sil do Mal da ner.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, no bres Co le gas, que ro di zer que em tese não vejo
co i sa ex tra or di ná ria nos me i os de co mu ni ca ção, de
acor do com o que está sen do pre vis to, em re la ção à
par ti ci pa ção do ca pi tal es tran ge i ro. A le gis la ção res-
trin ge essa par ti ci pa ção em até 30%, quer di zer, o
con tro le fi ca rá com o Bra sil, com as em pre sas bra si le -
i ras. Isso vem ali vi ar as em pre sas na ci o na is que es-
tão em di fi cul da de ou gos ta ri am de com pe tir no mun-
do, bus car uma tec no lo gia mais avan ça da e, às ve-
zes, não têm re cur sos su fi ci en tes para isso por que
fal tam os me i os. Mu i tas es tão em si tu a ção di fí cil; re-
co nhe ce mos isso. Há os que de fen dem a tese de que
o Go ver no bra si le i ro deva so cor rê-las. No en tan to, te-
mos mu i tas pri o ri da des no Bra sil. O Go ver no, por sua
vez, tem apli ca do em cer tas fi na li da des não as mais
re co men dá ve is, re co nhe ce mos isso. Mas se é pos sí -
vel ali vi ar os co fres do Go ver no e aten der re i vin di ca -
ções ma i o res que atin jam a co mu ni da de ge ral com
es ses re cur sos e a pos si bi li da de de os re cur sos es-
tran ge i ros vi rem a so cor rer as em pre sas de co mu ni -
ca ção, por que não? Des de que res te o con tro le na ci -
o nal e, como pre vê a le gis la ção, até 30% para o ca pi -
tal es tran ge i ro – mais não pode –, não vejo pro ble ma
nis so.

Te mos que ter a co ra gem de en fren tar essa si tu -
a ção, uma vez que es ta mos in se ri dos no con tex to da
com pe ti ção in ter na ci o nal. Mas cito a im por tân cia de
con ver sar mos, de di a lo gar mos de igual para igual
com o mun do. E a tec no lo gia e os co nhe ci men tos es-
tão avan çan do nes sa di re ção.

Por ou tro lado, con cor do com a tese da ins ta la -
ção do con se lho. A Se na do ra He lo í sa He le na e o Se-
na dor Edu ar do Su plicy têm ra zão quan do de fen dem o
pa pel do con se lho, em pe nha do em ve ri fi car o con te ú -
do da co mu ni ca ção, não en fa ti zan do so men te a so-
bre vi vên cia e a si tu a ção fi nan ce i ra e eco nô mi ca das
em pre sas. Enten do que o con se lho deve to mar para
si a aná li se de to das as for mas e do con te ú do da co-
mu ni ca ção bra si le i ra e pres tar con tas ao Con gres so
Na ci o nal, que de têm po de res para ho mo lo gá-lo, bem
como deve re pre sen tar a so ci e da de como um todo.
Esse, no meu en ten der, é o as pec to fun da men tal a
ser ob ser va do. De res to, não vejo por que não ha ver
par ti ci pa ção do ca pi tal es tran ge i ro na co mu ni ca ção
do Bra sil.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Não há mais ora do res ins cri tos.

A ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia da pró xi ma 
ses são de li be ra ti va or di ná ria para pros se gui men to da
dis cus são.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Item 6:

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 129, DE 1995

Dis cus são, em tur no úni co, do Subs ti -
tu ti vo da Câ ma ra ao Pro je to de Lei do Se na -
do nº 129, de 1995 (nº 3.207/97, na que la
Casa), de au to ria da Se na do ra Be ne di ta da
Sil va, que re gu la men ta o pro ce di men to de
ti tu la ção de pro pri e da de imo bi liá ria aos re-
ma nes cen tes das co mu ni da des dos qui lom -
bos, na for ma do art. 68 do Ato das Dis po si -
ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, ten do pa-
re cer fa vo rá vel, sob nºs 169, de 2002, da
Co mis são de Assun tos So ci a is, Re la tor: Se-
na dor Ge ral do Cân di do.

Em dis cus são o subs ti tu ti vo, em tur no úni co.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Sem Par ti do –

RJ) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ro ber to Sa tur ni no
para dis cu tir.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Sem Par ti do –
RJ. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si -
den te, fa rei um bre ve co men tá rio po si ti vo so bre esse
pro je to que vo ta re mos. Ele re pre sen ta uma for ma, pe-
que na po rém im por tan te, de avan ço no re co nhe ci -
men to, no res sar ci men to de toda essa po pu la ção afri-
ca na, ne gra, in clu in do seus des cen den tes, que vi e -
ram para o Bra sil e fo ram de ci si vos na cons tru ção da
nos sa ri que za e da nos sa eco no mia.

Mu i to se tem fa la do e dis cu ti do atu al men te – até
em fó runs in ter na ci o na is – so bre for mas de re pa ra -
ções pos sí ve is des sa cla mo ro sa e cru el in jus ti ça. Não
há ad je ti vo que qua li fi que o que foi a es cra va tu ra na
his tó ria da hu ma ni da de. Mas o fato é que se pro cu ram 
ma ne i ras de res sar cir, de al gum modo – até mes mo
sim bó li co – toda essa po pu la ção que veio for ça da
para o Bra sil, ten do nes te Pais pro du zi do a base da
nos sa eco no mia.

O pro je to, de au to ria da hoje Go ver na do ra e en-
tão Se na do ra Be ne di ta da Sil va, cu i da de uma pe que -
na for ma de res sar ci men to, que é o pro ce di men to de
ti tu la ção de imó ve is para os re ma nes cen tes dos ve-
lhos qui lom bos, que re pre sen ta ram a re a ção da po-
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pu la ção ne gra e es cra va no Bra sil con tra aque la in jus -
ti ça ter rí vel que foi a es cra vi dão. O re fe ri do pro je to
me re ceu apro va ção unâ ni me no Se na do Fe de ral,
ten do, em se gui da, sido re me ti do à Câ ma ra dos De-
pu ta dos. Na que la Casa, foi aper fe i ço a do por um
subs ti tu ti vo, que a nós re tor nou, e me re ceu pa re cer
fa vo rá vel do Se na dor Ge ral do Cân di do, sen do apro-
va do por una ni mi da de. Ago ra, o pro je to che gou ao
ple ná rio.

É o mo men to de nos re go zi jar mos pu bli ca men te 
com a apro va ção des te pro je to, que está em sua eta-
pa fi nal, re co nhe cen do o tra ba lho da atu al Go ver na -
do ra Be ne di ta da Sil va e pa ra be ni zan do-a pela sua
ini ci a ti va de gran de al can ce. Ma ni fes tan do ain da a ex-
pres são de sa tis fa ção do Se na do por essa pe que na
co la bo ra ção no pro ces so de re co nhe ci men to do va lor 
da ati vi da de da po pu la ção ne gra es cra vi za da no Bra-
sil e de to dos os seus des cen den tes.

Des tar te fi cam re gis tra dos este co men tá rio e os
cum pri men tos à Se na do ra Be ne di ta da Sil va, ao Se-
na dor Ge ral do Cân di do, que foi o Re la tor na Co mis -
são de Assun tos So ci a is, e a to dos aque les que co la -
bo ra ram para a re a li za ção des te pro je to que me re ce -
rá, cer ta men te, a apro va ção unâ ni me do Se na do.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ti nua em dis cus são a ma té ria.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Edu ar do Su plicy para
dis cu tir.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den -
te, tam bém en fa ti zan do os ar gu men tos do Se na dor
Ro ber to Sa tur ni no, con gra tu lo-me com a en tão Se na -
do ra e hoje Go ver na do ra do Esta do do Rio de Ja ne i -
ro, Be ne di ta da Sil va, por este pro je to que re gu la men -
ta o di re i to de pro pri e da de das ter ras das co mu ni da -
des re ma nes cen tes dos qui lom bos.

Tra ta-se de um res ga te do di re i to de ci da da nia
de to dos os ne gros e de to dos aque les que con tri bu í -
ram para o de sen vol vi men to do País, por mais de três
sé cu los, com seu es for ço, sem que ti ves sem re mu ne -
ra ção e di re i to à li ber da de. 

Gos ta ría mos, tam bém, de res sal tar a im por tân -
cia da co la bo ra ção dos Se na do res Ge ral do Cân di do,
Ro nal do Cu nha Lima, da Se na do ra Be ne di ta da Sil va
e da que les que, na Câ ma ra dos De pu ta dos, co la bo -
ra ram para o aper fe i ço a men to des ta pro po si ção. 

O De pu ta do Luiz Alber to, do PT da Ba hia, cha-
ma-nos a aten ção para a im por tân cia de o Pre si den te 

Fer nan do Hen ri que Car do so san ci o nar este pro je to
que ago ra com ple ta a sua tra mi ta ção. É mu i to im por -
tan te que Sua Exce lên cia, que há pou cos dias re ce -
beu a Go ver na do ra Be ne di ta da Sil va, san ci o ne este
pro je to que foi aper fe i ço a do pela Câ ma ra e pelo Se-
na do Fe de ral. 

O nos so voto é fa vo rá vel.
O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –

Não ha ven do mais quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são. 

A Pre si dên cia es cla re ce que, nos ter mos do art.
287 do Re gi men to Inter no, o Subs ti tu ti vo da Câ ma ra
ao pro je to de lei do Se na do será con si de ra do sé rie de
emen das e vo ta do se pa ra da men te por ar ti gos, pa rá -
gra fos, in ci sos, alí ne as e itens em cor res pon dên cia
aos do pro je to emen da do, sal vo apro va ção de re que -
ri men to para a vo ta ção em glo bo ou por gru po de dis-
po si ti vos.

So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ro meu Tuma.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 192, DE 2002

Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 287 do Re gi men to Inter no,

re que i ro vo ta ção, em glo bo, do Subs ti tu ti vo da Câ ma -
ra dos De pu ta dos ao Pro je to de Lei do Se na do nº
129, de 1995 (nº 3.207/97, na que la Casa), de au to ria
da Se na do ra Be ne di ta da Sil va, que re gu la men ta o
pro ce di men to de ti tu la ção de pro pri e da de imo bi liá ria
aos re ma nes cen tes das co mu ni da des dos qui lom bos, 
na for ma do art. 68 do Ato das Dis po si ções Cons ti tu -
ci o na is Tran si tó ri as.

Sala das Ses sões, 18 de abril de 2002. – Ge ral -
do Cân di do.

O SR. PRESIDENTE (Mo za ril do Ca val can ti) –
Em vo ta ção o re que ri men to nº 192, de 2002, para vo-
ta ção, em glo bo, do Subs ti tu ti vo.

As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i -
ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
Vo ta ção, em glo bo, do Subs ti tu ti vo da Câ ma ra.

(Pa u sa.)
As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam, que i -

ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re da -

ção fi nal.

É o se guin te o subs ti tu ti vo apro va do:
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SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO

Nº 129, DE 1995
(Nº 3.207/1997, na que la Casa)

Re gu la men ta o di re i to de pro pri e da -
de das ter ras das co mu ni da des re ma nes -
cen tes dos qui lom bos e o pro ce di men to
da sua ti tu la ção de pro pri e da de imo bi liá -
ria, na for ma do art. 68 do Ato das Dis po -
si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as da
Cons ti tu i ção de 1988.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

TÍTULO I
Do Di re i to de Pro pri e da de

Art. 1º Fica as se gu ra do às co mu ni da des re ma -
nes cen tes dos qui lom bos o di re i to à pro pri e da de das
ter ras por es tas ocu pa das, nos ter mos do art. 68 do Ato
das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as da Cons ti -
tu i ção Fe de ral de 1988, de ven do o Esta do emi tir-lhes os
res pec ti vos tí tu los de pro pri e da de na for ma des ta lei.

Pa rá gra fo úni co. São ter ras ocu pa das pe las co-
mu ni da des re ma nes cen tes dos qui lom bos:

I – os ter ri tó ri os onda ha bi tam, de vi da men te re-
co nhe ci dos por seus usos, cos tu mes e tra di ções;

II – as ter ras ocu pa das pe las co mu ni da des re-
ma nes cen tes dos qui lom bos, nos ter mos do art. 68 do
ADCT;

III – as áre as de ten to ras de re cur sos am bi en ta is
ne ces sá ri os à con ser va ção dos usos, cos tu mes e tra-
di ções das co mu ni da des re ma nes cen tes de qui lom -
bos, con tí guas às áre as de que tra ta o in ci so I;

IV – os sí ti os que con te nham re mi nis cên ci as
his tó ri cas dos qui lom bos.

Art. 2º Con si de ram-se co mu ni da des re ma nes -
cen tes de qui lom bos, para fins des ta lei, os gru pos ét-
ni cos de pre pon de rân cia ne gra, en con trá ve is em todo
o ter ri tó rio na ci o nal, iden ti fi cá ve is se gun do ca te go ri -
as de auto-de fi ni ção ha bi tu al men te de sig na dos por
“Ter ras de Pre to”, “Co mu ni da des Ne gras Ru ra is”,
“Mo cam bos” ou “Qu i lom bos.”

TÍTULO II
Do Pro ce di men to da De cla ra ção de
Re co nhe ci men to das Co mu ni da des

Re ma nes cen tes dos Qu i lom bos

CAPÍTULO I
Do Re que ri men to

Art. 3º O pro ce di men to ad mi nis tra ti vo da de cla -
ra ção de re co nhe ci men to das ter ras das co mu ni da -

des re ma nes cen tes dos qui lom bos será ini ci a do me-
di an te re que ri men to for mu la do ao ór gão fe de ral ou
es ta du al com pe ten te.

Pa rá gra fo úni co. O re que ri men to para ins ta u ra -
ção do pro ce di men to ad mi nis tra ti vo de de cla ra ção de
re co nhe ci men to, pre vis to no ca put des te ar ti go, po de -
rá ser for mu la do por es cri to ou ver bal men te, de ven do
este ser re du zi do a ter mo pelo ór gão re que ri do.

Art. 4º São par tes le gí ti mas para re que rer a ins-
ta u ra ção dos pro ce di men tos ad mi nis tra ti vos:

I – as en ti da des le gal men te cons ti tu í das, re pre -
sen tan tes das co mu ni da des re ma nes cen tes dos qui-
lom bos;

II – qual quer mem bro da co mu ni da de re ma nes -
cen te dos qui lom bos;

III – o Mi nis té rio Pú bli co e as as so ci a ções de
que tra ta o art. 5º da Lei nº 7.347, de 24 de ju lho de
1985;

IV – en ti da des re pre sen ta ti vas dos in te res ses
cul tu ra is, re li gi o sos e po lí ti cos afro-bra si le i ros.

Art. 5º O Pro ce di men to ad mi nis tra ti vo de de cla -
ra ção de re co nhe ci men to de ter ras da co mu ni da de
re ma nes cen te de qui lom bo, na for ma pres cri ta nes ta
Lei, po de rá ser ini ci a do de ofí cio tan to pelo ór gão fe-
de ral como es ta du al com pe ten te.

CAPÍTULO II
Da Iden ti fi ca ção, De li mi ta ção e
De cla ra ção de Re co nhe ci men to

Art. 6º O Pro ce di men to ad mi nis tra ti vo da de cla -
ra ção de re co nhe ci men to, pre vis to no art. 4º, Tí tu lo II,
des ta lei, será cons ti tu í do pe las fa ses de iden ti fi ca -
ção, re co nhe ci men to, de li mi ta ção e de cla ra ção.

Art. 7º Fica as se gu ra do à co mu ni da de re ma nes -
cen te de qui lom bo in di car re pre sen tan tes as sim
como as sis ten te téc ni co para acom pa nha men to de
to das as fa ses dos pro ce di men tos ad mi nis tra ti vos da
de cla ra ção de re co nhe ci men to.

Art. 8º O ór gão com pe ten te, para ins tru ir o pro-
ce di men to, de ve rá ela bo rar es tu dos e le van ta men tos
his tó ri cos, ge o grá fi cos, an tro po ló gi cos, car to grá fi cos
e me mo ri al des cri ti vo.

Pa rá gra fo úni co. Du ran te to das as fa ses do pro-
ce di men to ha ve rá a par ti ci pa ção de pro fis si o na is de
no tó rio co nhe ci men to téc ni co-ci en tí fi co, per ten cen tes 
aos qua dros téc ni cos de ins ti tu i ções go ver na men ta is, 
as so ci a ções ci vis e or ga ni za ções não-go ver na men -
ta is com o ob je ti vo de for ne cer sub sí di os aos es tu dos
e le van ta men tos ne ces sá ri os.

Art. 9º No re la tó rio téc ni co, des ti na do a ori en tar
todo o pro ce di men to, ela bo ra do pelo ór gão com pe -
ten te, cons ta rão:
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I – a iden ti fi ca ção e a ca rac te ri za ção das ter ras
e sí ti os, a se rem de cla ra dos Pa tri mô nio Cul tu ral Bra-
si le i ro, com suas res pec ti vas plan tas;

II - a de no mi na ção do imó vel iden ti fi ca do, in for -
man do no con jun to ter ri to ri al da área de li mi ta da da
co mu ni da de as ex pres sões “re ma nes cen tes de qui-
lom bos”, “área de pre ser va ção con tí gua” ou “sí tio de
re mi nis cên cia his tó ri ca;”

III – a cir cuns cri ção ju di ciá ria ou ad mi nis tra ti va
em que está si tu a do o imó vel;

IV – o rol dos con fi nan tes e de quem pos su ir jus-
to tí tu lo de pro pri e da de da área de mar ca da;

V – tra tan do-se das áre as a que se re fe re o art.
1º e seus pa rá gra fos, a iden ti fi ca ção dos seus ocu-
pan tes, que, de acor do com esta lei, pre en che rem a
con di ção de re co nhe ci men to das co mu ni da des re ma -
nes cen tes dos qui lom bos e a iden ti fi ca ção dos que
não se en qua dram nes ta lei;

VI – con clu são so bre o re que ri men to de pe di do
da de cla ra ção de re co nhe ci men to de co mu ni da de re-
ma nes cen te de qui lom bo.

Pa rá gra fo úni co. As plan tas das áre as de co mu -
ni da des “re ma nes cen tes de qui lom bos” a que se re fe -
re o pa rá gra fo úni co do art. 1º se rão ela bo ra das de
acor do com os re qui si tos da le gis la ção so bre re gis -
tros pú bli cos.

Art. 10. Com pe te ao ór gão com pe ten te, fe de ral ou
es ta du al, emi tir a de cla ra ção de re co nhe ci men to das ter-
ras das co mu ni da des re ma nes cen tes de qui lom bo nos
ca sos em que o re la tó rio téc ni co con clua fa vo ra vel men te
ao pe di do do re que ri men to pre vis to no art. 4º des ta lei.

CAPÍTULO III
Da Ti tu la ção de Pro pri e da de

Art. 11. De cla ra do o re co nhe ci men to da área
como de co mu ni da de re ma nes cen te de qui lom bo, o
ór gão com pe ten te ini ci a rá, de ime di a to e de ofí cio, os
pro ce di men tos de ti tu la ção de pro pri e da de.

Pa rá gra fo úni co. O ór gão com pe ten te terá o pra zo
de trin ta dias para ini ci ar o pro ce di men to de ti tu la ção de
pro pri e da de, sob pena de cri me de res pon sa bi li da de.

Art. 12. Em caso de ha ver tí tu los há be is de ter-
ce i ros in ci den tes so bre as áre as a que se re fe re o art.
1º, o ór gão com pe ten te dará iní cio à ação de de sa -
pro pri a ção ca bí vel.

Art. 13. Nos ca sos de ocor rên cia de co mu ni da -
des re ma nes cen tes de qui lom bos in ci den tes em ter-
ras de vo lu tas fe de ra is ou es ta du a is, o pro ces so será
re me ti do ao ór gão da ter ras com pe ten te, para que
pro ce da à ti tu la ção da pro pri e da de, na for ma da le gis -
la ção vi gen te, res pe i ta das as dis po si ções des ta lei.

Art. 14. Ca be rá à co mu ni da de dis ci pli nar o uso
da ter ra de mar ca da, res pe i ta das as nor mas de pro te -
ção ao meio am bi en te es ta be le ci das em lei e as prá ti -
cas tra di ci o na is do gru po, vi san do sem pre à ma nu -
ten ção da iden ti da de cul tu ral des te.

Art. 15. É fa cul ta do ao ór gão com pe ten te, con-
clu í dos os pro ce di men tos ad mi nis tra ti vos de ex pe di -
ção de tí tu lo de pro pri e da de, ti tu lar as co mu ni da des
be ne fi ci a das de acor do com a ma ni fes ta ção des tas,
nas for mas dis pos tas a se guir:

I – em nome da en ti da de re pre sen ta ti va da co-
mu ni da de re ma nes cen te de qui lom bos, de vi da men te
cons ti tu í da como pes soa ju rí di ca e re gis tra da em car-
tó rio do re gis tro com pe ten te;

II – em con do mí nio, com cláu su la de ina li e na bi li -
da de.

CAPÍTULO IV
Das Ga ran ti as, dos Di re i tos Indi vi du a is e

Co le ti vos das Co mu ni da des
Re ma nes cen tes dos Qu i lom bos.

Art. 17. É re co nhe ci do o di re i to ao plu ra lis mo e à
di ver si da de das co mu ni da des re ma nes cen tes dos
qui lom bos por meio do res pe i to à sua iden ti da de e va-
lo res cul tu ra is.

Art. 18. Com pe te ao Po der Pú bli co, com a par ti -
ci pa ção das co mu ni da des re ma nes cen tes dos qui-
lom bos, ga ran tir a pro te ção dos re cur sos na tu ra is nas
ter ras de que tra ta o art. 1º des ta lei, me di an te:

I – re cu pe ra ção dos re cur sos que te nham so fri -
do pro ces sos de de gra da ção;

II – con tro le am bi en tal das ati vi da des po ten ci al
ou efe ti va men te le si vas ao meio am bi en te;

III – pro gra mas de edu ca ção am bi en tal.
Art. 19. As co mu ni da des re ma nes cen tes dos

qui lom bos, as as so ci a ções por es tas for ma das, as
en ti da des de de fe sa da cul tu ra e va lo res afro-bra si le i -
ros e o Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral são par tes le gí ti mas 
para pro por ações que vi sem a:

I – ga ran tir a con ti nu i da de das co mu ni da des re-
ma nes cen tes, como gru pos ét ni cos afro-bra si le i ros, en-
quan to par ce las di fe ren ci a das da po pu la ção bra si le i ra;

II – con ser va ção da ocu pa ção do tí tu lo de pro-
pri e da de;

III – ga ran tir con ti nu i da de cul tu ral da co mu ni da -
de re ma nes cen te de qui lom bo me di an te a pre ser va -
ção da me mó ria dos re ma nes cen tes;

IV – im pe dir e pu nir atos le si vos ao meio am bi -
en te pra ti ca dos nas ter ras na for ma des ta lei.

Art. 20. O Mi nis té rio Pú bli co e as so ci a ções de
que tra ta o art. 5º da Lei nº 7.347, de 24 de ju lho de
1985, são par tes le gí ti mas para pro por ação que vise
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ao re co nhe ci men to de co mu ni da des como re ma nes -
cen tes de qui lom bos.

CAPÍTULO V
Dis po si ções Fi na is

Art. 21. Os tra ba lhos de iden ti fi ca ção, re co nhe ci -
men to e de li mi ta ção re a li za dos an te ri or men te à pro-
mul ga ção des ta lei po de rão ins tru ir os pro ce di men tos 
ad mi nis tra ti vos da de cla ra ção de re co nhe ci men to,
des de que se jam ade qua dos às dis po si ções des ta lei.

Art. 22. Para efe i to de cum pri men to do dis pos to
nes ta lei, os ór gãos fun diá ri os e de pre ser va ção dos
va lo res cul tu ra is afro-bra si le i ros da União e dos Esta-
dos, as sim como ou tros ór gãos que te nham como ob-
je ti vo o de sen vol vi men to de po lí ti cas pú bli cas e in-
fra-es tru tu ra, dis po rão de or ça men to para as ações
de de sen vol vi men to e con ces são de cré di to em fa vor
das co mu ni da des ti tu la das.

Art. 23. É fa cul ta do aos ór gãos com pe ten tes,
para o cum pri men to das dis po si ções des ta lei, ce le -
brar con vê ni os, con tra tos, acor dos ou ins tru men tos
si mi la res de co o pe ra ção com ór gãos pú bli cos ou ins-
ti tu i ções pri va das.

Art. 24. Para fins de po lí ti ca agro pe cuá ria, as co-
mu ni da des re ma nes cen tes de qui lom bos re ce be rão
dos ór gãos pú bli cos com pe ten tes tra ta men to es pe ci -
al en vol ven do a aber tu ra de li nhas de cré di to para fi-
nan ci a men to de suas ati vi da des pro du ti vas e de in-
fra-es tru tu ra e as sis tên cia téc ni ca.

Art. 25. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

O Sr. Mo za ril do Ca val can ti, 4º Se cre tá -
rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é
ocu pa da pelo Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre-
si den te.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 7:

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 420, de 2001 (nº
862/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o tex to do Acor do so bre Co o pe ra ção 
nas Áre as de Pro te ção de Plan tas e da Qu-
a ren te na Ve ge tal, ce le bra do en tre o Go ver -
no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o
Go ver no da Ro mê nia, em Bra sí lia, em 25 de
ju lho de 2000, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 86, de 2002,
da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe -
sa Na ci o nal, Re la tor: Se na dor José Co e lho.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.

Em vo ta ção o pro je to nos ter mos do pa re cer.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam,

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 420, DE 2001

(Nº 862/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Acor do so bre Co-
o pe ra ção nas Áre as de Pro te ção de Plan-
tas e da Qu a ren te na Ve ge tal, ce le bra do
en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Bra sil e o Go ver no da Ro mê nia, em
Bra sí lia, 25 de ju lho de 2000.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to do Acor do so bre

Co o pe ra ção nas Áre as de Pro te ção de Plan tas e da
Qu a ren te na Ve ge tal, ce le bra do en tre o Go ver no da
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Ro mê -
nia, em Bra sí lia, em 25 de ju lho de 2000.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam re sul -
tar em re vi são do re fe ri do Acor do, as sim como qua is -
quer ajus tes com ple men ta res que, nos ter mos do in ci so 
I do art. 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re tem en car gos 
ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal.

Art. 2º Este de cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 8:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 421, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 421, de 2001 (nº
863/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o tex to do Acor do en tre o Go ver no da
Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no
da Fe de ra ção da Rús sia so bre Co o pe ra ção
na Área da Qu a ren te na Ve ge tal, ce le bra do
em Mos cou, em 22 de ju nho de 2000, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 87, de 2002, da
Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa
Na ci o nal, Re la tor: Se na dor Ro ber to Sa tur ni no.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –

Sr. Pre si den te, peço a pa la vra, para dis cu tir.

(*) a ín ter gra do tex to do Acor do en con tra-se pu bli ca da no DSF
de 22-11-2001.
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O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª
tem a pa la vra, para dis cu tir.

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC. Para
dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, con si de ro de va lia ex tra or di ná ria o
acor do bi la te ral en tre Bra sil e Rús sia com re la ção a pro-
du tos agro pe cuá ri os. Ti ve mos a hon ra de re ce ber o pa-
re cer fa vo rá vel do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no na Co-
mis são de Re la ções Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal. Ape-
nas para re for çar, cita o Re la tor, em de ter mi na do mo-
men to: ”O acor do bi la te ral, ne go ci a do com a chan ce la
do Mi nis té rio da Agri cul tu ra, fa ci li ta e in cre men ta o co-
mér cio in ter par tes em um se tor al ta men te van ta jo so
para a eco no mia bra si le i ra, co la bo ran do para a se gu -
ran ça pro du ti va“. Diz mais: ”res ta-nos tra tar o acor do
sob exa me de ins tru men to de gran de uti li da de, ne u tra li -
zan do even tu a is bar re i ras co mer ci a is não ta ri fá ri as fun-
da das em ques tões fi tos sa ni tá ri as, tão em voga no co-
mér cio in ter na ci o nal“. E con clui o ilus tre Se na dor Ro-
ber to Sa tur ni no com seu voto fa vo rá vel.

Por que eu gos ta ria de re for çar? Por que, atu al -
men te, Sr. Pre si den te e no bres Co le gas, o co mér cio
de pro du tos agro pe cuá ri os com a Fe de ra ção da Rús-
sia cres ceu enor me men te. Se gun do a Fí si ca, para
toda ação exis te uma re a ção, e o pro ble ma da vaca
lou ca na Eu ro pa, de cer to modo, fa vo re ceu o Bra sil.

Não ape nas o meu Esta do de San ta Ca ta ri na
mas o Bra sil como um todo, prin ci pal men te no que
tan ge os pro du tos da su i no cul tu ra, da avi cul tu ra e
mes mo da bo vi no cul tu ra, es tão ten do um mer ca do
ex tra or di ná rio, e, nos úl ti mos 24 me ses, su biu ex tra or -
di na ri a men te a ex por ta ção para a Rús sia.

Sr. Pre si den te, no bres Co le gas, pen so que esse
acor do fi tos sa ni tá rio en tre os dois pa í ses é ex tra or di ná -
rio para o Bra sil, por que, além de ofe re cer mais
mão-de-obra, aju da no equi lí brio da ba lan ça co mer ci al. 

Por isso eu gos ta ria de cum pri men tar o Re la tor
e de re gis trar o nos so apo i a men to a esta ma té ria que
es ta mos apre ci an do hoje.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Con ti -
nua em dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.)

Não ha ven do mais quem peça a pa la vra, de cla -
ro en cer ra da a dis cus são.

Em vo ta ção o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
421, de 2001.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

*PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 421, DE 2001

(Nº 863/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o tex to do Acor do en tre o
Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra-
sil e o Go ver no da Fe de ra ção da Rús sia
so bre Co o pe ra ção na Área da Qu a ren te -
na Ve ge tal, ce le bra do em Mos cou em 22
de ju nho de 2000.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to do Acor do en tre o

Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver -
no da Fe de ra ção da Rús sia so bre Co o pe ra ção na
Área da Qu a ren te na Ve ge tal, ce le bra do em Mos cou
em 22 de ju nho de 2000.

Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Con gres so Na ci o nal qua is quer atos que pos sam re-
sul tar em re vi são do re fe ri do Acor do, as sim como
qua is quer ajus tes com ple men ta res que, nos ter mos
do in ci so I do art. 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral, acar re -
tem en car gos ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô -
nio na ci o nal.

Art. 2º Este de cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 9:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 68, DE 2002

(Inclu í do em Ordem do Dia nos ter mos do
Re que ri men to nº 177, de 2002 –
art. 281 do Re gi men to Inter no)

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 68, de 2002 (nº
1.643/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à
Fun da ção Cul tu ral Exér ci to Bra si le i ro para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre qüên cia mo du la da na ci da de de Bra sí lia,
Dis tri to Fe de ral, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 263, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Wal deck Orne las, com abs ten ção
do Se na dor Ge ral do Cân di do.

Em dis cus são o pro je to. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to.

(*) A ín te gra do tex to do Acor do en con tra-se pu bli ca do no DSF,
de 22-11-2001
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As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 68, DE 2002

(Nº 1.643/2002, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Fun da ção Cul tu ral Exér ci to Bra si le i ro
para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são so-
no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Bra sí lia, Dis tri to Fe de ral.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 185, de 19 de fe ve re i ro de 2002, que ou tor ga
per mis são à Fun da ção Cul tu ral Exér ci to Bra si le i ro
para exe cu tar, por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi -
da de, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da, com fins ex clu si va ni en te edu ca ti vos, na ci-
da de de Bra sí lia, Dis tri to Fe de ral.

Art. 2º Este de cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Item 10:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 435, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 435, de 2001 (nº
1.070/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga per mis são à
Fun da ção João Pa u lo II para exe cu tar ser vi -
ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia
mo du la da na ci da de de Ca cho e i ra Pa u lis ta,
Esta do de São Pa u lo, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 154, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Be ní cio Sam pa io, com abs ten ções
da Se na do ra Ma ri na Sil va e do Se na dor Ge-
ral do Cân di do.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Sr. Pre-

si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – V. Exª

tem a pa la vra para dis cu tir.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. Para dis-

cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, es ta mos dis cu tin do ago ra o pro je to
de de cre to le gis la ti vo que ou tor ga per mis são à Fun-
da ção João Pa u lo II, com sede na ci da de de Ca cho e i -
ra Pa u lis ta, Esta do de São Pa u lo, para exe cu tar ser vi -

ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da,
com fi na li da de ex clu si va men te edu ca ti va 

Sr. Pre si den te, a Fun da ção João Pa u lo II tem
como pre si den te o Pa dre Jo nas Abib e tem fe i to um tra-
ba lho ex tra or di ná rio por este Bra sil afo ra. Tra ta-se de
uma Fun da ção de di re i to pri va do, sem fins lu cra ti vos e
com au to no mia pa tri mo ni al, ad mi nis tra ti va e fi nan ce i ra.
Seu ob je ti vo prin ci pal é pro mo ver, me di an te con ces são
ou per mis são, pro gra mas in for ma ti vos, cul tu ra is e re-
cre a ti vos pela rá dio e ou tros me i os de co mu ni ca ção.

Re gis tre-se que a Fun da ção João Pa u lo II já é
con ces si o ná ria dos ser vi ços de ra di o di fu são so no ra
em on das mé di as e cur tas, bem como per mis si o ná ria 
do ser vi ço de re trans mis são de te le vi são de ca rá ter
edu ca ti vo na re fe ri da ci da de de Ca cho e i ra Pa u lis ta e
tem como car ro-che fe a TV Can ção Nova que já está
in fil tra da e en ra i za da por to dos os can tos de nos so
País, fa zen do com que seja uma em pre sa que pra ti ca
o bem a nos sa Na ção. 

Por tan to, peço a apro va ção des te pro je to de de-
cre to le gis la ti vo.

Obri ga do.

Du ran te o dis cur so do Sr. Jo nas Pi nhe i ro, 
o Sr. Edi son Lo bão, 1º Vice-Pre si den te, de i -
xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da
pelo Sr. Ra mez Te bet, Pre si den te.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Con ti nua
em dis cus são a ma té ria. (Pa u sa)

Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a
dis cus são.

Em vo ta ção o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
435, de 2001.

As Srªs e Srs. Se na do res que o apro vam que i -
ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 435, DE 2001

(Nº 1.070/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Fun da ção João Pa u lo II para exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre-
qüên cia mo du la da na ci da de de Ca cho e i -
ra Pa u lis ta, Esta do de São Pa u lo.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ate a que se re fe re a Por-

ta ria nº 138, de 31 de agos to de 1999, que ou tor ga
per mis são à Fun da ção João Pa u lo II para exe cu tar,
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por dez anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da, com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Ca cho -
e i ra Pa u lis ta, Esta do de São Pa u lo.

Art. 2º Este de cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 11:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 445, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 445, de 2001 (nº
750/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Co mu -
ni tá ria Ali an ça do To can tins a exe cu tar ser vi ço
de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ali-
an ça do To can tins, Esta do do To can tins, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 214, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor
ad hoc: Se na dor Luiz Otá vio.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 445, DE 2001

(Nº 750/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que au to ri za a Asso ci -
a ção Co mu ni tá ria Alin ça do To can tins a
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni -
tá ria na ci da de da Ali an ça do To can tins,
Esta do do To can tins.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a
Por ta ria nº 46, de 29 de fe ve re i ro de 2000, que au to -
ri za a Asso ci a ção Co mu ni tá ria Ali an ça do To can tins
a exe cu tar, por três anos, seu di re i to da ex clut vi da -
de, ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de
de Ali an ça do To can tins, Esta do do To can tins.

Art. 2º Este de cre to Le gis La ti vo en tra em vi gor
na data de ana pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 12:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 455, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 455, de 2001 (nº
1.142/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que
apro va o ato que ou tor ga per mis são à Rá dio
Prin ci pal FM LTDA. para ex plo rar ser vi ço de ra-
di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
ci da de de Val pa ra í zo, Esta do de Go iás, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 137, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Lind berg Cury, com abs ten ção do
Se na dor Ge ral do Cân di do.

Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Lind berg Cury,

para dis cu tir.
O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF. Para dis cu tir.

Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, tive a opor tu ni -
da de de ser re la tor des sa pro pos ta de cri a ção da rá dio
em fre qüên cia mo du la da, Rá dio Prin ci pal FM LTDA., que
vai le var a cul tu ra prin ci pal men te na re gião do Esta do de
Go iás, vi zi nha a Bra sí lia, no li mi te do Dis tri to Fe de ral com
o Esta do de Go iás. Isso é mu i to im por tan te para le var a
cul tu ra até aque le de ter mi na do lu gar.

Enca mi nho fa vo ra vel men te à apro va ção do pro-
je to por que co nhe ço bem de per to o gru po que com-
põe a Rá dio, li de ra do pelo De pu ta do Pa u lo Otá vio, o
qual tem ex pe riên cia nes sa área em ou tro sis te ma de
ra di o di fu são.

Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Não mais

ha ven do quem que i ra dis cu tir, en cer ro a dis cus são.
Em vo ta ção.
As Sr.ªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 455, DE 2001

(Nº 1.142/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga per mis são 
à Rá dio Prin ci pal FM Ltda., para ex plo rar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre-
qüên cia mo du la da na ci da de de Val pa ra í -
zo, Esta do de Go iás.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por-

ta ria nº 178, de 27 de mar ço de 2001, que ou tor ga à
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Rá dio Prin ci pal FM Ltda., para ex plo rar, por dez di re i to
de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fu são fre qüên cia
mo du la da na ci da de de Val pa ra í zo, Esta do de Go iás.

Art. 2º Este de cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 13:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 460, DE 2001

Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 460, de 2001 (nº
1.332/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que apro va o ato que ou tor ga con ces são à
Fun da ção Cul tu ral Cam pos de Mi nas para
exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e
ima gens na ci da de de São João Del Rei,
Esta do de Mi nas Ge ra is, ten do

Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 138, de
2002, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor:
Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.

Em dis cus são o pro je to. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem que i ra dis cu tir, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to.
As Sr.ªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)
Apro va do.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.

É o se guin te o pro je to apro va do:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 460, DE 2001

(Nº 1.332/2001, na Câ ma ra dos De pu ta dos)

Apro va o ato que ou tor ga con ces -
são à Fun da ção Cul tu ral Cam pos de Mi-
nas para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são de sons e ima gens na ci da de de São
João Del Rei, Esta do de Mi nas Ge ra is.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De-

cre to s/nº, de 5 de ju lho de 2001, que ou tor ga con ces -
são à Fun da ção Cul tu ral Cam pos de Mi nas para exe-
cu tar, por quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens, com fins
ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de São João
del Rei, Esta do de Mi nas Ge ra is.

Art. 2º Este de cre to Le gis la ti vo en tra em vi gor na
data de sua pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Item 14:

REQUERIMENTO Nº 140, DE 2002

Vo ta ção, em tur no úni co, do Re que ri -
men to nº 140, de 2002, do Se na dor Wal-
deck Orne las, so li ci tan do o de sa pen sa men -
to do Pro je to de Re so lu ção nº 6, de 2002,
do de nº 81, de 1999, com o qual tra mi ta em
con jun to.

Em vo ta ção o re que ri men to.
As Sr.ªs e os Srs. Se na do res que o apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do.
O Pro je to de Re so lu ção nº 6, de 2002, de sa pen -

sa do do de nº 81, de 1999, pas sa a ter tra mi ta ção au-
tô no ma. Em con se qüên cia, as ma té ri as re tor nam à
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e,
pos te ri or men te, à Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Esgo ta -
das as ma té ri as cons tan tes da Ordem do Dia.

So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra
ofe re cen do a re da ção fi nal, que, nos ter mos do art.
320 do Re gi men to Inter no, se não hou ver ob je ção do
ple ná rio, será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio,
Se na dor Ca sil do Mal da ner.

É lido o se guin te:

PARECER Nº 276, DE 2002
(Co mis são Di re to ra) 

Re da ção fi nal do Subs ti tu ti vo da Câ-
ma ra dos De pu ta dos ao Pro je to de Lei do
Se na do nº 129, de 1995 (nº 3.207, de 1997,
na Câ ma ra dos De pu ta dos).

A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Subs ti tu ti vo da Câ ma ra ao Pro je to de Lei do Se na -
do nº 129, de 1995 (nº 3.207, de 1997, na Câ ma ra dos
De pu ta dos), que re gu la men ta o pro ce di men to de ti tu -
la ção de pro pri e da de imo bi liá ria aos re ma nes cen tes
das co mu ni da des dos qui lom bos, na for ma do art. 68
do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as.

Sala de Re u niões da Co mis são, 18 de abril de
2002. – Ra mez Te bet – Edi son Lo bão – Mo za ril do
Ca val can ti –  Car los Wil son, Re la tor.

ANEXO AO PARECER Nº 276, DE 2002

Re da ção fi nal do Subs ti tu ti vo da Câ-
ma ra dos De pu ta dos ao Pro je to de Lei do
Se na do nº 129, de 1995 (nº 3.207, de 1997,
na Câ ma ra dos De pu ta dos).

Re gu la men ta o di re i to de pro pri e da de 
das ter ras das Co mu ni da des re ma nes cen -
tes dos qui lom bos e o pro ce di men to da
sua ti tu la ção de pro pri e da de imo bi liá ria, na
for ma do art. 68 do Ato das Dis po si ções
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Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as da Cons ti tui
ção Fe de ral.

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:

TÍTULO I
Do Di re i to de Pro pri e da de

Art. 1º É as se gu ra do às co mu ni da des re ma nes -
cen tes dos qui lom bos o di re i to à pro pri e da de das ter-
ras por es sas ocu pa das, nos ter mos do art. 68 do Ato
das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as da Cons-
ti tu i ção Fe de ral, de ven do o Esta do emi tir-lhes os res-
pec ti vos tí tu los de pro pri e da de na for ma des ta lei.

Pa rá gra fo úni co. São ter ras ocu pa das pe las co-
mu ni da des re ma nes cen tes dos qui lom bos:

I – os ter ri tó ri os onde ha bi tam, de vi da men te re-
co nhe ci dos por seus usos, cos tu mes e tra di ções;

II – as ter ras ocu pa das pe las co mu ni da des re-
ma nes cen tes dos qui lom bos, nos ter mos do art. 68 do
Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as;

III – as áre as de ten to ras de re cur sos am bi en ta is
ne ces sá ri os à con ser va ção dos usos, cos tu mes e tra-
di ções das co mu ni da des re ma nes cen tes de qui lom -
bos, con tí guas às áre as de que tra ta o in ci so I;

IV — os sí ti os que con te nham re mi nis cên ci as
his tó ri cas dos qui lom bos.

Art. 2º Con si de ram-se co mu ni da des re ma nes -
cen tes de qui lom bos, para fins des ta lei, os gru pos ét-
ni cos de pre pon de rân cia ne gra, en con trá ve is em todo
o ter ri tó rio na ci o nal, iden ti fi cá ve is se gun do ca te go ri -
as de au to de fi ni ção ha bi tu al men te de sig na dos por
“Ter ras de Pre to”, “Co mu ni da des Ne gras Ru ra is”,
“Mo cam bos” ou “Qu i lom bos”.

TÍTULO II
Do Pro ce di men to da De cla ra ção de
Re co nhe ci men to das Co mu ni da des

Re ma nes cen tes dos Qu i lom bos
CAPÍTULO I

Do Re que ri men to
Art. 3º O pro ce di men to ad mi nis tra ti vo da de cla -

ra ção de re co nhe ci men to das ter ras das co mu ni da -
des re ma nes cen tes dos qui lom bos será ini ci a do me-
di an te re que ri men to for mu la do ao ór gão fe de ral ou
es ta du al com pe ten te.

Pa rá gra fo úni co. O re que ri men to para ins ta u ra ção 
do pro ce di men to ad mi nis tra ti vo de de cla ra ção de re co -
nhe ci men to, pre vis to no ca put des te ar ti go, po de rá ser
for mu la do por es cri to ou ver bal men te, de ven do este
deve ser re du zi do a ter mo pelo ór gão re que ri do.

Art. 4º São par tes le gí ti mas para re que rer a ins-
ta u ra ção dos pro ce di men tos ad mi nis tra ti vos:

I – as en ti da des le gal men te cons ti tu í das, re pre -
sen tan tes das co mu ni da des re ma nes cen tes dos qui-
lom bos;

II – qual quer mem bro da co mu ni da de re ma nes -
cen te dos qui lom bos;

III – o Mi nis té rio Pú bli co e as as so ci a ções de que
tra ta o art. 5º da Lei nº 7.347, de 24 de ju lho de 1985;

IV – en ti da des re pre sen ta ti vas dos in te res ses
cul tu ra is, re li gi o sos e po lí ti cos afro-bra si le i ros.

Art. 5º O pro ce di men to ad mi nis tra ti vo de de cla -
ra ção de re co nhe ci men to de ter ras da co mu ni da de
re ma nes cen te de qui lom bo, na for ma pres cri ta nes ta
lei, po de rá ser ini ci a do de ofí cio tan to pelo ór gão fe de -
ral como pelo es ta du al com pe ten te.

CAPÍTULO II
Da Iden ti fi ca ção, De li mi ta ção e
De cla ra ção de Re co nhe ci men to

Art. 6º O pro ce di men to ad mi nis tra ti vo da de cla -
ra ção de re co nhe ci men to, pre vis to no art. 4º Tí tu lo II,
des ta lei, será cons ti tu í do pe las fa ses de iden ti fi ca -
ção, re co nhe ci men to, de li mi ta ção e de cla ra ção.

Art. 7º É as se gu ra do à co mu ni da de re ma nes cen -
te de qui lom bo in di car re pre sen tan tes as sim como as-
sis ten te téc ni co para acom pa nha men to de to das as fa-
ses dos pro ce di men tos ad mi nis tra ti vos da de cla ra ção
de re co nhe ci men to.

Art. 8º O ór gão com pe ten te, para ins tru ir o pro-
ce di men to, de ve rá ela bo rar es tu dos e le van ta men tos
his tó ri cos, ge o grá fi cos, an tro po ló gi cos, car to grá fi cos
e me mo ri al des cri ti vo.

Pa rá gra fo úni co. Du ran te to das as fa ses do pro-
ce di men to ha ve rá a par ti ci pa ção de pro fis si o na is de
no tó rio co nhe ci men to téc ni co-ci en tí fi co, per ten cen tes 
aos qua dros téc ni cos de ins ti tu i ções go ver na men ta is, 
as so ci a ções ci vis e or ga ni za ções não-go ver na men -
ta is com o ob je ti vo de for ne cer sub sí di os aos es tu dos
e le van ta men tos ne ces sá ri os.

Art. 9º No re la tó rio téc ni co, des ti na do a ori en tar
todo o pro ce di men to, ela bo ra do pelo ór gão com pe -
ten te, cons ta rão:

I – a iden ti fi ca ção e a ca rac te ri za ção das ter ras
e sí ti os, a se rem de cla ra dos Pa tri mô nio Cul tu ral Bra-
si le i ro, com suas res pec ti vas plan tas;

II – a de no mi na ção do imó vel iden ti fi ca do, in for -
man do no con jun to ter ri to ri al da área de li mi ta da da
co mu ni da de as ex pres sões “re ma nes cen tes de qui-
lom bos”, “área de pre ser va ção con tí gua” ou “sí tio de
re mi nis cên cia his tó ri ca”;

III – a cir cuns cri ção ju di ciá ria ou ad mi nis tra ti va
em que está si tu a do o imó vel;

IV – o rol dos con fi nan tes e de quem pos su ir jus-
to tí tu lo de pro pri e da de da área de mar ca da;

V – tra tan do-se das áre as a que se re fe re o art.
1º e seu pa rá gra fo úni co, a iden ti fi ca ção dos seus
ocu pan tes, que, de acor do com esta lei, pre en che rem 
a con di ção de re co nhe ci men to das co mu ni da des re-
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ma nes cen tes dos qui lom bos e a iden ti fi ca ção dos
que não se en qua dram nes ta lei;

VI – con clu são so bre o re que ri men to de pe di do
da de cla ra ção de re co nhe ci men to de co mu ni da de re-
ma nes cen te de qui lom bo.

Pa rá gra fo úni co. As plan tas das áre as de co mu ni -
da des re ma nes cen tes de qui lom bos a que se re fe re o
pa rá gra fo úni co do art. 1º se rão ela bo ra das de acor do
com os re qui si tos da le gis la ção so bre re gis tro pú bli cos.

Art. 10. Com pe te ao ór gão com pe ten te, fe de ral
ou es ta du al, emi tir a de cla ra ção de re co nhe ci men to
das ter ras das co mu ni da des re ma nes cen tes de qui-
lom bo nos ca sos em que o re la tó rio téc ni co con clua
fa vo ra vel men te ao pe di do do re que ri men to pre vis to
no art. 4º des ta lei.

CAPÍTULO III
Da Ti tu la ção de Pro pri e da de

Art. 11. De cla ra do o re co nhe ci men to da área
como de co mu ni da de re ma nes cen te de qui lom bo, o
ór gão com pe ten te ini ci a rá, de ime di a to e de ofi cio, os
pro ce di men tos de ti tu la ção de pro pri e da de.

Pa rá gra fo úni co. O ór gão com pe ten te terá o pra-
zo de 30 (trin ta) dias para ini ci ar o pro ce di men to de ti-
tu la ção de pro pri e da de, sob pena de cri me de res-
pon sa bi li da de.

Art. 12. Em caso de ha ver tí tu los há be is de ter-
ce i ros in ci den tes so bre as áre as a que se re fe re o art.
lº, o ór gão com pe ten te dará iní cio à ação de de sa pro -
pri a ção ca bí vel.

Art. 13. Nos ca sos de ocor rên cia de co mu ni da -
des re ma nes cen tes de qui lom bos in ci den tes em ter-
ras de vo lu tas fe de ra is ou es ta du a is, o pro ces so será
re me ti do ao ór gão de ter ras com pe ten te, pa ra’ que
pro ce da à ti tu la ção da pro pri e da de, na for ma da le gis -
la ção vi gen te, res pe i ta das as dis po si ções des ta lei.

Art. 14. Ca be rá à co mu ni da de dis ci pli nar o uso
da ter ra de mar ca da, res pe i ta das as nor mas de pro te -
ção ao meio am bi en te es ta be le ci das em lei e as prá ti -
cas tra di ci o na is do gru po, vi san do sem pre à ma nu -
ten ção da iden ti da de cul tu ral des te.

Art. 15. É fa cul ta do ao ór gão com pe ten te, con-
clu í dos os pro ce di men tos ad mi nis tra ti vos de ex pe di -
ção de tí tu lo de pro pri e da de, ti tu lar as co mu ni da des
be ne fi ci a das de acor do com a ma ni fes ta ção des tas,
nas for mas dis pos tas a se guir:

I – em nome da en ti da de re pre sen ta ti -
va da co mu ni da de re ma nes cen te de qui lom -
bo, de vi da men te cons ti tu í da como pes soa
ju rí di ca e re gis tra da em car tó rio do re gis tro
com pe ten te;

II – em con do mí nio, com cláu su la de
ina bi li da de.

CAPÍTULO IV
das Ga ran ti as dos Di re i tos Indi vi du a is e

Co le ti vos Das co mu ni da des
Re ma nes cen tes dos Qu i lom bos

Art. 17. É re co nhe ci do o di re i to ao plu ra lis mo e à
di ver si da de das co mu ni da des re ma nes cen tes dos
qui lom bos atra vés do res pe i to à sua iden ti da de e va-
lo res cul tu ra is.

Art. 18. Com pe te ao Po der Pú bli co, com a par ti -
ci pa ção das co mu ni da des re ma nes cen tes dos qui-
lom bos, ga ran tir a pro te ção dos re cur sos na tu ra is nas
ter ras de que tra ta o art. lº des ta lei, me di an te:

I – re cu pe ra ção dos re cur sos que te nham so fri -
do pro ces sos de de gra da ção;

II – con tro le am bi en tal das ati vi da des po ten ci al
ou efe ti va men te le si vas ao meio am bi en te;

III – pro gra mas de edu ca ção am bi en tal.
Art. 19. As co mu ni da des re ma nes cen tes dos

qui om bos. as as so ci a ções por es tas for ma das, as en-
ti da des de de fe sa da cul tu ra e va lo res afro bra si le i ros
e o Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral são par tes le gí ti mas
para pro por ações que vi sem a:

I – ga ran tir a con ti nu i da de das co mu ni da des re-
ma nes cen tes, como gru pos ét ni cos afro-bra si le i ros, en-
quan to par ce las di fe ren ci a das da po pu la ção bra si le i ra;

II – con ser va ção da ocu pa ção do tí tu lo de pro-
pri e da de;

III – ga ran tir con ti nu i da de cul tu ral da co mu ni da -
de re ma nes cen te de qui lom bo me di an te a pre ser va -
ção da me mó ria dos re ma nes cen tes;

IV – im pe dir e pu nir atos le si vos ao meio am bi -
en te pra ti ca dos nas ter ras na for ma des ta Lei.

Art. 20. O Mi nis té rio Pú bli co e as so ci a ções de que
tra ta o art. 5º da Lei nº 7.347, de 1985, são par tes le gí ti -
mas para pro por ação que vise ao re co nhe ci men to de
co mu ni da des como re ma nes cen tes de qui lom bos.

CAPÍTULO V
Dis po si ções Fi na is

Art. 21. Os tra ba lhos de iden ti fi ca ção, re co nhe ci -
men to e de li mi ta ção re a li za dos an te ri or men te à pro-
mul ga ção des ta lei po de rão ins tru ir os pro ce di men tos 
ad mi nis tra ti vos da de cla ra ção de re co nhe ci men to,
des de que se jam ade qua dos às dis po si ções des ta lei.

Art. 22. Para efe i to de cum pri men to do dis pos to
nes ta lei, os ór gãos fun diá ri os e de pre ser va ção dos
va lo res cul tu ra is afro-bra si le i ros da União e dos Esta-
dos, as sim como ou tros ór gãos que te nham como ob-
je ti vo o de sen vol vi men to de po lí ti cas pú bli cas e in-
fra-es tru tu ra, dis po rão de or ça men to para as ações
de de sen vol vi men to e con ces são de cré di to em fa vor
das co mu ni da des ti tu la das.

Art. 23. É fa cul ta do aos ór gãos com pe ten tes,
para o cum pri men to das dis po si ções des ta lei, ce le -
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brar con vê ni os, con tra tos, acor dos ou ins tru men tos
si mi la res de co o pe ra ção com ór gãos pú bli cos ou ins-
ti tu i ções pri va das.

Art. 24. Para fins de po lí ti ca agro pe cuá ria, as co-
mu ni da des re ma nes cen tes de qui lom bos re ce be rão
dos ór gãos pú bli cos  com pe ten tes tra ta men to es pe ci -
al en vol ven do a aber tu ra de li nhas de cré di to para fi-
nan ci a men to de suas ati vi da des pro du ti vas e de in-
fra-es tru tu ra e as sis tên cia téc ni ca.

Art. 25. Esta lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Ca sil do Mal da ner.

É lido e apro va do o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 193, DE 2002
Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos do art. 321 do Re gi men to Inter no, re-

que i ro a dis pen sa de pu bli ca ção do pa re cer, para ime di a -
ta dis cus são e vo ta ção da re da ção fi nal do Subs ti tu ti vo
da Câ ma ra ao Pro je to de Lei do Se na do nº 129, de 1995
(nº 3.207/97, na que la Casa), de au to ria da Se na do ra Be-
ne di ta da Sil va, que re gu la men ta o pro ce di men to de ti tu -
la ção de pro pri e da de imo bi liá ria aos re ma nes cen tes das
co mu ni da des dos qui lom bos, na for ma do art. 68 do Ato
das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as.

Sala das Ses sões, 18 de abril de 2002. – Ge ral -
do Cân di do.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Apro va -
do o re que ri men to, pas sa-se à ime di a ta apre ci a ção
da re da ção fi nal.

Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro a

dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam

que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
O pro je to vai à san ção.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Pas-

sa-se, ago ra, à apre ci a ção do Re que ri men to nº 187,
de 2002, de ur gên cia, lido no Expe di en te, para o Pro-
je to de Lei da Câ ma ra nº 26, de 1999.

Em vo ta ção.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Sr.

Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar. 
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Tem V.

Exª a pa la vra.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP. Para

en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Pre si den te, como pri me i ro sig na tá rio do re que ri men -

to e re la tor da ma té ria no Se na do, eu gos ta ria de
agra de cer aos Lí de res de to dos os par ti dos no Se na -
do que au to ri za ram a tra mi ta ção em re gi me de ur gên -
cia e, mais do que isso, con cor da ram que esse pro je -
to, de fun da men tal im por tân cia, po de ria ser vo ta do já
na pró xi ma se ma na. 

Re cen te men te, ocor reu mais uma mor te pro vo ca -
da pelo uso in de vi do do si li co ne in je tá vel, em Sal va dor,
da jo vem Ro sân ge la Dan tas Je sus, de 29 anos, . Em
de cla ra ção aber ta ao jor nal, o tran se xu al Edi son Lima
Ma tos afir mou que uti li za ale a to ri a men te si li co ne in dus -
tri al, co mer ci al, uti li za do para po lir car ros, pne us. Pen sei 
que essa prá ti ca es ta va ba ni da do Bra sil, mas, la men ta -
vel men te, pes so as ain da mor rem des sa for ma. Por
essa ra zão, há ur gên cia jus ti fi ca da para que o pro je to
que tra ta do si li co ne seja vo ta do na pró xi ma se ma na.

O pro je to pro í be o uso do si li co ne in je tá vel, atri-
bui aos que o uti li za rem in de vi da men te a pena de 2 a
6 anos de re clu são, que é a mes ma para o cri me de
le são cor po ral, po den do esta ser re du zi da ou au men -
ta da, de acor do com a gra vi da de da le são, e es ta be le -
ce re gras para o uso das pró te ses de si li co ne. 

Tam bém anun cio que, em re la tó rio ela bo ra do,
aca tei a emen da do Se na dor Na bor Jú ni or, pro i bin do
o uso de si li co ne em me no res de 18 anos, haja vis ta
que exis tem ou tros ti pos de pró te ses que po dem ser
uti li za das nes ses ca sos.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o re que ri men to.

As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria fi gu ra rá na Ordem do Dia da se gun da

ses são de li be ra ti va or di ná ria.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a

mesa, pa re ce res que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Mo za ril do Ca val can ti.

São li dos os se guin tes:

PARECER Nº 277, DE 2002

Da Co mis são de Re la ções Exte ri o res
e De fe sa Na ci o nal, so bre o Pro je to de De-
cre to Le gis la ti vo nº 1, de 2002 1.357/2001,
na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o
tex to do Pro to co lo Fa cul ta ti vo à Con ven -
ção so bre a Eli mi na ção de To das as For-
mas de Dis cri mi na ção con tra a Mu lher, as-
si na do pelo go ver no bra si le i ro no dia 13
de mar ço de 2001, na sede das Na ções
Uni das, em Nova Ior que.

Re la to ra: Se na do ra Emi lia Fer nan des
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I – Re la tó rio

Vem ao exa me des ta Co mis são de Re la ções
Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal o Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 1, de 2002, que apro va o tex to do Pro to -
co lo Fa cul ta ti vo à Con ven ção so bre a Eli mi na ção de
To das as For mas de Dis cri mi na ção con tra a Mu lher.

O art. 1º do pro je to em exa me apro va o tex to do
Pro to co lo Fa cul ta ti vo à Con ven ção so bre a Eli mi na ção
de To das as For mas de Dis cri mi na ção con tra a Mu lher,
as si na do pelo go ver no bra si le i ro em 13 de mar ço de
2001, na sede das Na ções Uni das, em Nova Ior que.

O pa rá gra fo úni co do ci ta do dis po si ti vo es ta be le ce 
a ne ces si da de de apro va ção, pelo Con gres so Na ci o nal, 
de qua is quer atos de re vi são ou de ajus tes com ple men -
ta res ao Pro to co lo que acar re tem en car gos ou com pro -
mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal, tal como de-
ter mi na o art. 49, in ci so I da Cons ti tu i ção.

Por fim, o art. 2º pre co ni za a vi gên cia do pro je to
a par tir da data de sua pu bli ca ção.

Na ex po si ção de mo ti vos, por in ter mé dio da qual
pro pôs ao Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca fos se sub-
me ti da ao Con gres so Na ci o nal a apro va ção do Pro to co -
lo aci ma ci ta do, o Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res afir-
ma que esse ato in ter na ci o nal cons ti tui “im por tan te ins-
tru men to de for ta le ci men to da Con ven ção e de re no va -
ção do com pro mis so do Go ver no bra si le i ro de de ci di da
pro mo ção e pro te ção aos di re i tos das mu lhe res”.

Em cum pri men to ao dis pos to no art. 49, in ci so I,
da Car ta Mag na, o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca
sub me teu à apre ci a ção do Con gres so Na ci o nal o tex-
to do ato in ter na ci o nal men ci o na do.

Na Câ ma ra dos De pu ta dos, a ma té ria foi ana li -
sa da pela Co mis são de Re la ções Exte ri o res e de De-
fe sa Na ci o nal, pela Co mis são de Se gu ri da de So ci al e
Fa mí lia e pela Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e
de Re da ção. Em 12 de de zem bro de 2001, o Ple ná rio
da que la Casa apro vou a pro po si ção.

No âm bi to des ta Co mis são de Re la ções Exte ri -
o res e De fe sa Na ci o nal, não se apre sen ta ram emen-
das à pro po si ção, no pra zo re gi men tal men te de fi ni do.

No que se re fe re ao Pro to co lo Fa cul ta ti vo à Con-
ven ção so bre a Eli mi na ção de To das as For mas de Dis-
cri mi na ção con tra a Mu lher, foi esse ato in ter na ci o nal
apro va do pela Assem bléia Ge ral das Na ções Uni das
me di an te re so lu ção de 15 de ou tu bro de 1999.

Em seus arts. lº e 2º, pre vê o re co nhe ci men to,
por par te do Esta do que adi ra ao pro to co lo, da com-
pe tên cia do Co mi tê so bre a Eli mi na ção da Dis cri mi -
na ção con tra a Mu lher para re ce ber co mu ni ca ções
apre sen ta das por in di ví du os ou gru pos de in di ví du os
que se en con trem sob a ju ris di ção do Esta do Par te e
que ale guem ser ví ti mas de vi o la ção de qua is quer
dos di re i tos pre co ni za dos pela re fe ri da Con ven ção.

O art. 3º im põe a obri ga to ri e da de de as co mu ni ca -
ções se rem es cri tas e as si na das, além de se re fe ri rem a
fa tos que en vol vam Esta do Par te do pro to co lo em tela.

Por for ça das dis po si ções do art. 4º, as co mu ni -
ca ções so men te se rão aco lhi das após se es go ta rem
to dos os re cur sos da ju ris di ção in ter na do país ob je to
da co mu ni ca ção. Ade ma is, o Co mi tê aci ma re fe ri do
de cla ra rá inad mis sí vel co mu ni ca ção que: a) se re fi ra
a as sun to já ana li sa do pelo Co mi tê ou que te nha sido
ou es te ja sen do exa mi na do sob ou tro pro ce di men to
in ter na ci o nal de in ves ti ga ção ou so lu ção de con tro -
vér sia; b) seja in com pa tí vel com as dis po si ções da
Con ven ção; c) seja mal fun da men ta da; d) cons ti tua
abu so do di re i to de sub me ter co mu ni ca ção; e) se re fi -
ra a fa tos an te ri o res à en tra da em vi gor do Pro to co lo
em exa me, ex ce to na hi pó te se de os fa tos con ti nu a -
rem a ocor rer após essa data.

De acor do com as de ter mi na ções do art. 5º, o Co-
mi tê, após re ce ber a co mu ni ca ção e an tes de de ci dir so-
bre seu mé ri to, po de rá so li ci tar ao Esta do Par te a ado ção 
de me di das ne ces sá ri as para evi tar pos sí ve is da nos ir re -
pa rá ve is às ví ti mas da ale ga da vi o la ção. De li be ra ção
nes se sen ti do não im pli ca, en tre tan to, de ter mi na ção so-
bre a ad mis si bi li da de ou mé ri to da co mu ni ca ção.

O art. 6º pre vê que o ob je to da co mu ni ca ção
será le va do de for ma con fi den ci al ao co nhe ci men to
do Esta do Par te, o qual, no pra zo má xi mo de seis me-
ses, ofe re ce rá ex pli ca ções por es cri to ao Co mi tê e in-
di ca rá o re mé dio apli ca do, se hou ver.

Se gun do o art. 7º, o Co mi tê exa mi na rá o ob je to
das co mu ni ca ções em re u niões fe cha das, com base
em in for ma ções de in di ví du os ou gru pos de in di ví du -
os e em sub sí di os ofe re ci dos pelo Esta do Par te. Este,
por sua vez, no pra zo de seis me ses, ci en ti fi ca rá o
Co mi tê das ações em pre en di das em res pos ta às opi-
niões e re co men da ções que lhe fo rem for mu la das e
apre sen ta rá as in for ma ções adi ci o na is que o ór gão
in ter na ci o nal jul gar ne ces sá ri as.

Con for me dis ci pli na o art. 8º, na hi pó te se de o
Co mi tê re ce ber in for ma ções fi de dig nas acer ca de
gra ves ou sis te má ti cas vi o la ções, por um Esta do Par-
te, dos di re i tos es ta be le ci dos pela já men ci o na da
Con ven ção, aque le ór gão in ter na ci o nal po de rá de sig -
nar um ou mais de seus mem bros para con du zir in-
ves ti ga ção, sen do pos sí vel a in clu são de vi si ta ao ter-
ri tó rio do Esta do Par te, des de que este ofe re ça seu
con sen ti men to.

Além de pos su ir ca rá ter con fi den ci al, a in ves ti -
ga ção será con du zi da de for ma a bus car a co o pe ra -
ção do Esta do Par te em to dos os es tá gi os de seu de-
sen vol vi men to. Ade ma is, suas con clu sões se rão
trans mi ti das ao Esta do Par te, a quem será con ce di do
pra zo de seis me ses para apre sen tar suas ob ser va -
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ções so bre os re sul ta dos da in ves ti ga ção e so bre os
co men tá ri os e re co men da ções do Co mi tê.

Me di an te so li ci ta ção des se ór gão in ter na ci o nal, o
Esta do Par te, se gun do es ta be le ce o art. 9º, terá de in clu -
ir, em seu re la tó rio, por me no res das me di das to ma das
em res pos ta à in ves ti ga ção aci ma re fe ri da. Na hi pó te se
de ser des res pe i ta do o pra zo de seis me ses es ta be le ci -
do no ar ti go an te ri or, o Co mi tê po de rá con vi dar o Esta do
Par te a in for má-lo das me di das im ple men ta das para su-
pe rar os pro ble mas apon ta dos pela in ves ti ga ção.

O art. 10 fa cul ta ao Esta do Par te o di re i to de não
re co nhe cer a com pe tên cia atri bu í da ao Co mi tê pe los
arts. 8º e 9º, me di an te de cla ra ção for mu la da no mo-
men to da ade são, as si na tu ra ou ra ti fi ca ção do Pro to -
co lo em tela. Essa de ci são po de rá ser re vis ta a qual-
quer mo men to, por in ter mé dio de no ti fi ca ção ao Se-
cre tá rio-Ge ral das Na ções Uni das.

Os Esta dos Par tes im ple men ta rão as me di das
ne ces sá ri as para as se gu rar que os in di ví du os que
apre sen tem co mu ni ca ção ao Co mi tê não so fram, em
con se qüên cia de sua ini ci a ti va, maus tra tos ou in ti mi -
da ção (art. 11). Além dis so, cada Esta do Par te com-
pro me te-se a dar am pla di vul ga ção à Con ven ção e ao
Pro to co lo sob exa me, bem como fa ci li tar o aces so às
opi niões e re co men da ções do Co mi tê (art. 13).

Este, por seu tur no, fica obri ga do a in clu ir, em
seu re la tó rio anu al, um re su mo das ati vi da des de cor -
ren tes das com pe tên ci as que lhe con fe rem o Pro to co -
lo em aná li se (art. 12), a se rem de sen vol vi das de
acor do com as re gras de pro ce di men to ela bo ra das
pelo pró prio Co mi tê (art. 14).

O art. 15 de fi ne as re gras para a as si na tu ra, ra ti fi -
ca ção e ade são ao ato in ter na ci o nal em aná li se, qua is
se jam: a) o Pro to co lo pode ser ob je to de as si na tu ra, ra ti -
fi ca ção e ade são, por Esta dos que te nham ra ti fi ca do ou
ade ri do à Con ven ção; b) nos ca sos de ra ti fi ca ção e de
ade são, deve o Esta do de po si tar o ins tru men to com pe -
ten te jun to ao Se cre tá rio-Ge ral das Na ções Uni das.

Con so an te dis po si ção do art. 16, o Pro to co lo
en tra rá em vi gor três me ses após a data de de pó si to
do dé ci mo ins tru men to de ra ti fi ca ção ou ade são. Para
os Esta dos que o ra ti fi quem ou a ele adi ram após a
data ini ci al de sua vi gên cia, esse ato in ter na ci o nal
pas sa rá a vi ger de po is de pas sa dos três me ses do
de pó si to do do cu men to de ra ti fi ca ção ou ade são.

O art. 17 pre vê não se rem per mi ti das re ser vas
ao Pro to co lo.

To da via, o art. 18 fa cul ta ao Esta do-Par te a prer-
ro ga ti va de pro por emen das a esse ato in ter na ci o nal.
Re ce bi da a pro po si ção, de ve rá o Se cre tá rio-Ge ral
das Na ções Uni das de las dar co nhe ci men to a to dos

os Esta dos-Par tes, oca sião em que os con sul ta rá so-
bre a con vo ca ção de con fe rên cia des ti na da à vo ta ção 
das pro po si ções. Se pelo me nos um ter ço se ma ni fes -
tar fa vo ra vel men te, re a li zar-se-á a as sem bléia.

Na hi pó te se de a emen da ser ado ta da pela ma i -
o ria dos Esta dos-Par tes pre sen tes e vo tan tes, será
ela sub me ti da à Assem bléia-Ge ral das Na ções Uni-
das. A emen da en tra rá em vi gor tão logo seja apro va -
da por esse co le gi a do e ace i ta por dois ter ços dos
Esta dos-Par tes do Pro to co lo. Obser ve-se que es tão
obri ga dos ao cum pri men to das dis po si ções da emen-
da ape nas os Esta dos que aco lham a pro po si ção.

Con for me es ta tui o art. 19, qual quer Esta do-Par te
po de rá de nun ci ar o pro to co lo, me di an te no ti fi ca ção es-
cri ta ao Se cre tá rio-Ge ral das Na ções Uni das, seis me-
ses de po is da qual o pro pó si to ma ni fes ta do ge ra rá seus
efe i tos. A ini ci a ti va, en tre tan to, não pre ju di ca rá a apli ca -
ção, das dis po si ções do Pro to co lo à co mu ni ca ção apre-
sen ta da na sua vi gên cia e à in ves ti ga ção ini ci a da an tes
da en tra da em vi gor da de nún cia.

O art. 20 es ta be le ce a obri ga to ri e da de de o Se-
cre tá rio-Ge ral das Na ções Uni das in for mar a to dos os
Esta dos: a) as as si na tu ras, ra ti fi ca ções e ade sões ao
Pro to co lo; b) a data de sua en tra da em vi gor e de
qual quer emen da a ele apre sen ta da; c) a apre sen ta -
ção de co mu ni ca ção de de nún cia.

Por fim, o art. 21 de ter mi na o de pó si to do pro to -
co lo nos ar qui vos das Na ções Uni das e o en vio de có-
pia au ten ti ca da des se ato in ter na ci o nal a to dos os
Esta dos-Par tes da Con ven ção.

II – Aná li se
Nas úl ti mas dé ca das, cres ceu sig ni fi ca ti va men -

te o nú me ro de atos in ter na ci o na is que vi sam a as se -
gu rar os di re i tos hu ma nos, uni ver sal men te re co nhe ci -
dos como tais.

As mu lhe res in clu em-se en tre os gru pos so ci a is, 
ob je to des sa pre o cu pa ção, como pro vam os di ver sos
do cu men tos ori un dos de fo ros in ter na ci o na is que
pre ten dem ga ran tir-lhes prer ro ga ti vas ca pa zes de su-
pe rar a de si gual da de de que elas são ob je to e a dis-
cri mi na ção de que são ví ti mas. De fato, a er ra di ca ção
de to das as for mas de dis cri mi na ção fun da da na di fe -
ren ça de sexo en con tra-se en tre as pri o ri da des da co-
mu ni da de in ter na ci o nal.

Em que pese aos avan ços ve ri fi ca dos re la ti va -
men te à si tu a ção so ci al da mu lher nas mais di ver sas
so ci e da des, os di re i tos as se gu ra dos em atos in ter na -
ci o na is, en tre tan to, não têm tido a efi cá cia es pe ra da
quan do da de fi ni ção da nor ma. A esse res pe i to, re cor -
de mos que a IV Con fe rên cia Mun di al so bre a Mu lher,
re a li za da em Pe quim no ano de 1995, re co nhe ceu em
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seu re la tó rio fi nal que a ma i o ria das me tas es ta be le ci -
das nas Estra té gi as de Na i ró bi não fora al can ça da.

Re fe ria-se o ci ta do re la tó rio à Con fe rên cia Mun di -
al para a Aná li se e Ava li a ção das Con quis tas do De cê -
nio das Na ções Uni das para a Mu lher: Igual da de, De-
sen vol vi men to e Paz, re a li za da em Na i ró bi, em 1985.

Sem dú vi da, ins pi ra da por cons ta ta ções des sa
na tu re za, a Pla ta for ma de Ação do re la tó rio de Pe quim 
re co men da a in clu são das re for mu la ções por ela pro-
pos tas como ins tru men to para per mi tir, ao Co mi tê so-
bre a Eli mi na ção de To das as For mas de Dis cri mi na -
ção con tra a Mu lher, a efe ti va mo ni to ra ção do exer cí cio 
da mu lher no gozo dos di re i tos ga ran ti dos pela Con-
ven ção de que se ori gi nou o men ci o na do Co mi tê (IV
Con fe rên cia Mun di al so bre a Mu lher – Be i jing, Chi na,
1995. Rio de Ja ne i ro: Fi o cruz, 1996, p. 206).

O Pro to co lo Fa cul ta ti vo à Con ven ção so bre a
Eli mi na ção de To das as For mas de Dis cri mi na ção
con tra a Mu lher in clui-se, pois, no con tex to da ne ces -
si da de de do tar a Con ven ção de me ca nis mos ca pa -
zes de co brar dos pa í ses sig na tá ri os a efe ti va ção das
mu dan ças com que eles se com pro me te ram.

Do pon to de vis ta da ade são do Bra sil a essa
nor ma, a apro va ção do tex to do Pro to co lo re a fir ma o
com pro mis so do País de pro mo ver e pro te ger os di re -
i tos da mu lher como par te in te gran te dos di re i tos hu-
ma nos uni ver sa is.

Res sal te mos, des de logo, a dis po si ção con ti da
no art. 4º do Pro to co lo, re la ti va à ne ces si da de de que
to dos os re cur sos da ju ris di ção in ter na se jam es go ta -
dos, como con di ção para o re ce bi men to da co mu ni -
ca ção de que tra ta o re fe ri do ato in ter na ci o nal.

A ade são do Bra sil ao re fe ri do Pro to co lo, ade-
ma is, co a du na-se com os com pro mis sos in ter na ci o -
na is as su mi dos pelo País na es fe ra dos di re i tos hu-
ma nos e com o re co nhe ci men to do po der de ju ris di -
ção de or ga nis mos in ter na ci o na is so bre fa tos ocor ri -
dos em ter ri tó rio na ci o nal.

Por fim, re cor de mos que até me a dos de no vem -
bro do ano fin do, 72 pa í ses ha vi am as si na do o Pro to -
co lo sob aná li se, en quan to 28 já o ha vi am ra ti fi ca do.

III – Voto

Em ra zão do ex pos to, sen do o Pro to co lo em exa-
me con ve ni en te aos in te res ses na ci o na is, cons ti tu ci o -
nal e le gal, além de ver sa do em boa téc ni ca le gis la ti va,
so mos pela apro va ção do Pro je to de De cre to Le gis la ti -
vo nº 1, de 2002, que apro va o tex to do Pro to co lo Fa cul -
ta ti vo à Con ven ção so bre a Eli mi na ção de To das as
For mas de Dis cri mi na ção con tra a Mu lher, as si na do

pelo go ver no bra si le i ro no dia 13 de mar ço de 2001,
na sede das Na ções Uni das, em Nova Ior que.

Sala da Co mis são, 16 de abril de 2002. – Jef fer -
son Pé res, Pre si den te – Emí lia Fer nan des, Re la to ra 
– João Alber to Sou za – Ber nar do Ca bral – Luiz
Otá vio – Lú dio Co e lho – Fran ce li no Pe re i ra – Ari
Stad ler – José Agri pi no – José Jor ge – Ge ral do
Cân di do – Ro ber to Sa tur ni no – Ro meu Tuma.

(À Co mis são de Re la ção Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal)

PARECER Nº 278, DE 2002

Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti -
ça e Ci da da nia, so bre a Men sa gem nº
106, de 2002, nº 228/2002, na ori gem), do
Pre si den te da Re pú bli ca sub me ten do à
con si de ra ção do Se na do Fe de ral o nome
do Ge ne ral-de-Exér ci to Max Ho er tel, para
exer cer o car go de Mi nis tro do Su pe ri or
Tri bu nal Mi li tar na vaga de cor ren te da
apo sen ta do ria do Ge ne ral-de-Exér ci to
José Enal do Ro dri gues de Si que i ra.

A Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia,
em vo ta ção se cre ta re a li za da em 17 de abril de 2002,
apre ci an do o Re la tó rio apre sen ta do pelo Se na dor Ma-
gui to Vi le la (em ane xo ao Pa re cer), so bre a Men sa gem
nº 106, de 2002, do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca,
opi na pela da es co lha do Ge ne ral-de-Exér ci to Max Ho-
er tel para exer cer o car go de Mi nis tro do Su pe ri or Tri bu -
nal Mi li tar, na vaga de cor ren te da apo sen ta do ria do Ge-
ne ral-de-Exér ci to José Enal do Ro dri gues de Si que i ra,
nos ten nos do art. 123, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Sala das Re u niões, 17 de abril de 2000.
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Re la tó rio 

Re la tor: Se na dor Ma gui to Vi le la
Vem a esta Co mis são, para exa me, a Men sa -

gem nº 106, de 2002, da pre si dên cia da Re pú bli ca,
que sub me te à con si de ra ção do Se na do Fe de ral o
nome do Ge ne ral-de-Exér ci to Max Ho er tel, para exer-
cer o car go de Mi nis tro do Su pe ri or Tri bu nal Mi li tar, na
vaga de cor ren te da apo sen ta do ria do Ge ne -
ral-de-Exér ci to José Enal do Ro dri gues de Si que i ra.

A in di ca ção do ilus tre Ofi ci al-Ge ne ral pelo Se-
nhor Pre si den te da Re pú bli ca aten de aos pre ce i tos
cons ti tu ci o na is.

Além dis so, pos sui o in di ca do uma pro fun da e
ex ten sa ex pe riên cia cas tren se, ates ta da pelo seu
ad mi rá vel cur ri cu lum vi tae. Em mais de qua tro dé-
ca das de pro fí cuo ser vi ço, exer ceu, den tro de sua
car re i ra, sem pre com re co nhe ci do mé ri to, inú me ras
fun ções exe cu ti vas, de pla ne ja men to e di re ção, den-
tre as qua is se des ta cam as de Che fe do De par ta -
men to Lo gís ti co e de Co man dan te Mi li tar do Sul.

Den tre suas con de co ra ções, res sal tam a
Ordem do Mé ri to Mi li tar, no grau de Grã-Cruz, a
Ordem do Mé ri to Ae ro náu ti co e Ordem do Mé ri to
Na val, no grau de Gran de Ofi ci al.

Em face do ex pos to, cre mos es tar esta dou ta
Co mis são apta a de li be rar so bre a in di ca ção do
nome do Ge ne ral-de-Exér ci to Max Ho er tel, para
exer cer o car go de Mi nis tro do Su pe ri or Tri bu nal Mi-
li tar.

Sala da Co mis são, 17 de abril de 2002. – Ber-
nar do Ca bral, Pre si den te – Ma gui to Vi le la, Re la tor,
– Car los Be zer ra – Wel ling ton Ro ber to – Se bas -
tião Ro cha – Ro ber to Re quião – Lú cio Alcân ta ra –
Ger son Ca ma ta – Ari Stad ler – Fer nan do Ri be i ro –
Anto nio Car los Ju ni or – Osmar Dias – Ma ria do
Car mo Alves – Luiz Otá vio – José Fo ga ça – Íris
Re zen de – Ro ber to Fre i re.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Os pa re -
ce res li dos vão à pu bli ca ção.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá -
rio em exer cí cio, Se na dor Ca sil do Mal da ner.

É lido o se guin te:

REQUERIMENTO Nº 194, DE 2002
Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 281, do Re gi men to

Inter no des ta Casa, dis pen sa de in ters tí cio e de pré-
via dis tri bu i ção de avul sos, re fe ren te men te ao Pro je to 
de De cre to Le gis la ti vo do Se na do nº 12, de 2002, que

dis põe so bre “ou tor ga de con ces são à Fun da ção
Sara Nos sa Ter ra, para exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu -
são de sons e ima gens na ci da de de Bra sí lia, Dis tri to
Fe de ral.”

Sala das Ses sões, 18 de abril de 2002. – Se na -
dor Artur da Tá vo la.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção o re que ri men to.

As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va do.
A ma té ria a que se re fe re fi gu ra rá na Ordem do

Dia da pró xi ma ses são de li be ra ti va or di ná ria.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – A Pre si -

dên cia re ce beu do Se na dor Luiz Pon tes re que ri men -
tos de li cen ça que ul tra pas sam o pe río do de 120 dias.

So bre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, se na dor Ca sil do
Mal da ner.

São li dos os se guin tes:

  REQUERIMENTO Nº 195, DE 2002

Exmº Sr. Pre si den te do Se na do Fe de ral,
Re que i ro a Vos sa Exce lên cia li cen ça para tra ta -

men to de sa ú de, nos ter mos do art. 43, in ci so I, do
Re gi men to Inter no, no pe río do de 18 a 27 de abril/02,
con for me la u do mé di co em ane xo.

Bra sí lia, 18 de abril de 2002. – Se na dor Luiz
Pon tes.

REQUERIMENTO Nº 196, DE 2002
Exmº Sr. Pre si den te do Se na do Fe de ral,
Re que i ro a Vos sa Exce lên cia li cen ça para tra ta -

men to de in te res se par ti cu lar, nos ter mos do art. 43,
in ci so II, do Re gi men to Inter no, a par tir de 28 de
abril/02, por um pe río do de 111 (cen to e onze) dias.

Bra sí lia, 18 de abril de 2002. – Se na dor Luiz
Pon tes.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Em vo ta -
ção os Re que ri men tos nºs 195 e 196, de 2002..

As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)

Apro va dos.
Fi cam con ce di das as li cen ças so li ci ta das.
A Pre si dên cia to ma rá as pro vi dên ci as ne ces sá -

ri as para a con vo ca ção do su plen te do Se na dor Luiz
Pon tes.

O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – So bre a
mesa, ofí ci os que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio
em exer cí cio, Se na dor Ca sil do Mal da ner.

São li dos os se guin tes:
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II – Voto do Re la tor

ADMISSIBILIDADE
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O SR. PRESIDENTE (Ra mez Te bet) – Srs. Se-
na do res, com re fe rên cia ao Expe di en te que aca ba de
ser lido, a Pre si dên cia es cla re ce à Casa que os 60
dias de vi gên cia das me di das pro vi só ri as ex pi ra ram
nos dias 13 e 14 do cor ren te, sen do que o Pre si den te
da Câ ma ra dos De pu ta dos pro mo veu a pror ro ga ção
da re fe ri da vi gên cia por mais 60 dias, con for me pre vê
o § 7º do art. 62 da Cons ti tu i ção Fe de ral, com a re da -
ção dada pela Emen da Cons ti tu ci o nal nº 32, de 2001.

Esclarece ainda que o prazo de 45 dias para a
apreciação das matérias pelo Congresso Nacional
encontra-se esgotado desde os dias 30 e 31 de
março último, e que a prorrogação do prazo da
vigência não restaura o prazo de tramitação das
proposições. Uma vez recebidas formalmente pelo
Senado Federal, nesta data, as referidas medidas
provisórias passam a sobrestar imediatamente todas
as deliberações legislativas da Casa até que se ultime
a deliberação sobre as mesmas.

Prestados esses esclarecimentos, a
Presidência, havendo concordância das Lideranças
da Casa, incluirá as matérias na Ordem do Dia da
próxima terça-feira, dia 23 de abril. Antes porém,
comunica às Srªs e aos Srs. Senadores que os
avulsos das referidas proposições encontram-se
distribuídos nas bancadas. É imprescindível que
façamos isso, ou a pauta do Senado Federal ficará
trancada.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Houve acordo e, em conseqüência, assim será
feito.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Há
oradores inscritos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, peço a palavra para uma brevíssima
comunicação, como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – V. Exª
pode aguardar 5 minutos? O Senador Antonio Carlos
Valadares já se encontra na tribuna para falar
rapidamente. Logo após V. Exª terá a palavra.

Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos
Valadares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Agradeço a V. Exª, Senador Eduardo
Suplicy.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no
próximo dia 21 Brasília completará mais um
aniversário e essa é a razão da minha presença na

tribuna, prestar uma homenagem a nossa Capital
Federal, Brasília.

Brasília, desde a origem, é diferente de todas as
cidades que conhecemos. Enquanto se diz que as
cidades comuns são fundadas, Brasília guarda uma
diferença essencial até neste aspecto: ela foi
construída para ser inaugurada com data prevista.
Portanto, não se trata de uma aglomeração
espontânea, que forma uma povoação e vai
ganhando status até atingir a fase adulta, que
culmina com a emancipação e transformação em
município.

Na realidade, Brasília foi inspirada num sonho
do séc. XIX. Alguns falam que foi um sonho
abençoado, já que esta cidade teria sido prevista, ou
se pode dizer profetizada, vaticinada por Dom Bosco?
É sabido que Juscelino se apegou ao sonho-profecia
para a realização da capital entre os paralelos de 15 e
20 graus.

Mas a interiorização da Capital do País já estava
prevista desde os tempos do Império, projeto anterior,
portanto, ao sonho de Dom Bosco, que falava de uma
terra onde havia de correr leite e mel e de uma
civilização especial no terceiro milênio. E já estamos
no terceiro milênio! Acontece que a necessidade de
interiorização detectada no séc. XIX se devia às
necessidades estratégicas de defesa.

Aliás, segundo alguns historiadores, essa idéia
já era um dos estandartes da Conjuração mineira de
que participou Tiradentes no séc. XVIII.

Hipólito José da Costa, fundador do jornal
Correio Braziliense escreveu em 1813, antes,
portanto, do Brasil Imperial, que considerava o Rio de
Janeiro inadequado. É de sua lavra o seguinte trecho:

Basta lembrar que está a um canto do
território do Brasil, que as suas
comunicações com o Pará e outros pontos
daquele Estado são de imensa dificuldade e
que, sendo um porto de mar, está o governo
ali sempre sujeito a uma invasão inimiga de
qualquer potência marítima.

José Bonifácio, um dos grandes nomes da
Independência, também defendeu a interiorização da
Capital, depois transformada em mandamento
constitucional no art. 3º da Constituição Republicana
de 1891, com o seguinte teor:

Fica pertencendo à União, no Planalto
Central da República, uma zona de 14.400
quilômetros quadrados, que será
oportunamente demarcada, para nela
estabelecer-se a futura Capital Federal.
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No séc. XX, a capital do centro do País já é
encarada com o condão de indutora da interiorização
do desenvolvimento e da ocupação mais distribuída
do imenso território nacional. No séc. XXI, que
apenas começou, esperamos que a cidade cumpra a
previsão de Dom Bosco, levando o Brasil a ocupar o
espaço que merece entre as nações e que isso se
reflita no bem-estar dos cidadãos, finalidade precípua
do Estado.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a letra da
Constituição brasileira ficou adormecida desde 1891
até os anos 50 do séc. XX, pois a grande dificuldade
estava justamente em encontrar alguém moldado
com o arrojo e o denodo necessários à execução de
tão gigantesca obra!

Sim, porque não seria possível imaginar-se que
a nova capital poderia passar pelo mesmo processo
de surgimento de uma cidade comum! Ela teria de
nascer grande para poder abrigar toda a estrutura
necessária à administração de um país de dimensões
continentais.

Brasília se torna possível em 19 de setembro de
1956, com a sanção, pelo Presidente Juscelino
Kubitschek, da Lei n.º 2.874, que aprova a
transferência da capital, definindo a extensão do seu
território em cinco mil e oitocentos quilômetros
quadrados. O nome Brasília entrou nessa lei por
emenda do Deputado Francisco Pereira da Silva, do
antigo Partido Social Democrático – PSD do
Amazonas -, Presidente da Comissão Parlamentar da
Mudança da Capital, da Câmara dos Deputados,
resgatando sugestão apresentada em 1823 por José
Bonifácio de Andrada e Silva, o Patriarca da
Independência.

Mas Brasília não chegou ao que é por pura
casualidade, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
transformando-se, talvez, na única cidade moderna
incluída entre os bens patrimoniais da humanidade
com tombamento pela Unesco!

Ela é o fruto de felizes coincidências: do
encontro, na mesma época, de pessoas tão
especiais, como Juscelino Kubitschek, os arquitetos
Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, Israel Pinheiro,
construtor de Brasília, e Bernardo Sayão o executor
de obras consideradas impossíveis, como a
Belém-Brasília.

No ano em que Capital do Brasil completa 42
anos de sua inauguração (após quase quatro anos de
fecundação e gestação, se assim podemos comparar,
já que a ”certidão de nascimento“ aponta o 21 de abril
como a data do aniversário), Juscelino Kubitschek e
Lúcio Costa, idealizador do Plano Piloto, estariam

completando neste ano o seu centenário, se vivos
estivessem. É um número especial e marcante para
esses personagens. Mas a obra que realizaram há de
ficar até onde a imaginação humana possa alcançar.

Brasília não tem simplesmente prédios públicos;
tem monumentos criados por um dos maiores
colaboradores de JK, Oscar Niemeyer. São mais de
cem construções que dão personalidade marcante e
inconfundível a Brasília. São os seus cartões postais,
que a tornaram famosa no mundo todo por suas
características arquitetônicas arrojadas, como a
Catedral, as curvas da colunada do Palácio do
Planalto e do Supremo Tribunal Federal, sem contar
as inigualáveis do Palácio da Alvorada, copiadas em
inúmeras sedes de empresas que também optam
pelo nome de Alvorada.

O Sr. Lindberg Cury (PFL – DF) – Senador
Antonio Carlos Valadares, no momento oportuno, V.
Exª me permite um aparte?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Será um pra zer mu i to gran de con ce der um
apar te a V. Exª, um dos gran des lu ta do res pelo de sen -
vol vi men to de Bra sí lia.

Brasília é uma cidade sui generis. Como tal, não
consegue ser imitada, que dirá, igualada!

E por ocasião de seu aniversário, todo o País se
lembra da história de sua construção, do valor
simbólico que ela adquiriu para toda a Nação, daquilo
que possibilitou em termos de integração deste
imenso território, com o avanço da ocupação humana
no interior, garantindo a soberania sobre este espaço
continental.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, Brasília é
a demonstração viva da capacidade de trabalho e de
realização do povo brasileiro, que alguns autores
cismam em classificar como um povo acomodado!

Para concluir, quero falar da extrema felicidade
com que o escritor Ronaldo Costa Couto denominou
o seu livro sobre a capital federal: Brasília
Kubitschek de Oliveira. Nada mais justo do que
batizar a capital com esse nome, mesmo que
simbolicamente. E isso foi escrito por alguém que
trabalhou diuturnamente para projetar Brasília e seu
construtor: o escritor Ronaldo Costa Couto.

Brasília é filha do grande Presidente que
prometeu fazer ”cinqüenta anos em cinco“ de
governo! E realmente fez.

Rendo minhas mais efusivas homenagens a
Brasília, aos seus construtores e à sua população.
Tenho certeza de que todos se unem neste momento
em que Brasília completa 42 anos de sua
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inauguração. É uma justa homenagem que ora faço
em nome do nosso Partido, o Partido Socialista
Brasileiro, a esta capital que projetou o Brasil perante
o mundo.

O Sr. Lindberg Cury (PFL – DF) – Permite V.
Exª um aparte?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Com mu i to pra zer, con ce do um apar te ao Se-
na dor Lind berg Cury.

O Sr. Lind berg Cury (PFL – DF) – Se na dor
Anto nio Car los Va la da res, acom pa nhei o pro nun ci a -
men to de V. Exª com mu i ta aten ção e mes mo com
mu i ta emo ção. V. Exª fez um es tu do his tó ri co atu a li -
za do e com da dos im por tan tes so bre a nos sa ca pi -
tal. Eu ci ta ria a in te ri o ri za ção, que fez com que o
Bra sil não fos se mais ad mi nis tra do de fren te para o
mar. Hoje te mos uma ca pi tal que traz be ne fí ci os a
di ver sos Esta dos. Ontem fiz um pro nun ci a men to so-
bre o as sun to, e di ver sos Se na do res re pre sen tan tes 
dos Esta dos do Nor te, prin ci pal men te do Ama zo nas, 
fa la ram so bre o pro gres so que sig ni fi cou a mu dan ça 
da ca pi tal para Bra sí lia. Os an ti gos ter ri tó ri os, por
exem plo, vi vi am com ple ta men te iso la dos do res to
do País. Eles ti nham mais iden ti fi ca ção com ou tros
pa í ses da Amé ri ca do Sul do que com o pró prio Bra-
sil. Vi vi am um iso la men to eco nô mi co e fí si co. Hoje,
não; gra ças ao ad ven to de Bra sí lia, o pro gres so re-
al men te che gou ao in te ri or des te País de di men sões 
con ti nen ta is. Qu an do se fala de Bra sí lia, não se
pode de i xar de ci tar Jus ce li no Ku bits check de Oli ve i -
ra, um ho mem pre des ti na do, o ma i or es ta dis ta que
este País teve. Qu an do aqui che gou com a mis são
de cons tru ir a ca pi tal, ti nha ape nas três anos para
le var essa pro pos ta à fren te. E o fez com uma ou sa -
dia mu i to gran de. Hoje a ca pi tal bra si le i ra é ci ta da
em toda a ex ten são do País. Um gran de mar co des-
sa ou sa dia é le va do para o mun do in te i ro. Bra sí lia é
tão co nhe ci da que o ar qui te to Oscar Ni e me yer é
con vi da do a pro je tar em ou tros pa í ses, prin ci pal -
men te no mun do ára be. Di ver sas ci da des são ins pi -
ra das em Bra sí lia. Além dis so, esta ci da de é o cen-
tro das nos sas de ci sões cul tu ra is, das nos sas de ci -
sões po lí ti cas; é o gran de cen tro ad mi nis tra ti vo do
Bra sil, si tu a do no co ra ção de Go iás, a pou cas ho ras de
dis tân cia de to dos os Esta dos. Isso, con se qüen te men -
te, traz um be ne fí cio mu i to gran de. Lou vo a ini ci a ti va de
V. Exª e o cum pri men to pela elo qüên cia e o sen ti men to
de bra si li en se pre sen te em seu pro nun ci a men to. Pa ra -
béns.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Qu e ro agra de cer a V. Exª, Se na dor Lind berg

Cury, a opor tu ni da de do apar te, que in cor po ro ao
meu dis cur so. V. Exª se re fe riu ao fato de que Bra sí lia
é um pa tri mô nio na ci o nal. Sua cons tru ção foi efe ti va -
da gra ças aos bra ços que vi e ram de todo o Bra sil, do
Nor des te, do Nor te, do Cen tro-Oes te, do Sul e do Su-
des te. To das as re giões co la bo ra ram di re ta ou in di re -
ta men te para ver re a li za do o so nho da cons tru ção da
nos sa ca pi tal fe de ral pe los fa mo sos can dan gos,
aque les pri me i ros mo ra do res, ope rá ri os que se sa cri -
fi ca ram, com suor e lá gri mas, en fren tan do a po e i ra
ter rí vel que se aba tia so bre eles. Hoje ve mos uma ci-
da de bo ni ta, eter ni za da pelo tra ba lho di u tur no da que -
les can dan gos que efe ti va men te se sa cri fi ca ram e sa-
cri fi ca ram até a paz de suas fa mí li as para edi fi car um
mo nu men to que hoje é o or gu lho do Bra sil.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Per mi -
te-me um apar te, Se na dor Anto nio Car los Va la da res?

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Con ce do o apar te a V. Exª, Se na dor Ca sil do
Mal da ner, se a Pre si dên cia me per mi tir.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Se na -
dor Anto nio Car los Va la da res, pedi o apar te para
cum pri men tar V. Exª pelo pro nun ci a men to que faz
nes ta ma nhã. Veja V. Exª a re pre sen ta ção em Bra sí -
lia. V. Exª vem do gran de Ser gi pe... 

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB – SE) – Do gran de pe que ni no Ser gi pe.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – Mas de
co ra ção gran de.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Exa ta men te.

O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – V. Exª
vem do nos so Nor des te. Fa lou o Se na dor Lind berg
Cury, de Bra sí lia. Está pre si din do esta ses são o Pre-
si den te Ra mez Te bet, do Mato Gros so do Sul. A Se-
na do ra Mar lu ce Pin to veio do Nor te, da que ri da Ro-
ra i ma, para não ci tar ou tros co le gas que aqui es tão.
Eu, ve nho do Sul, de San ta Ca ta ri na. O Bra sil está
re pre sen ta do aqui. Bra sí lia aco lhe um pou co de
cada par te des te País. Bra sí lia é a sín te se des te pal-
pi tar do Bra sil in te i ro. Andan do pela ci da de, ve mos
pes so as dos mais di ver sos ti pos, dos mais va ri a dos
cre dos e ori un dos de to dos os qua dran tes do País.
Aqui te mos um país em mi ni a tu ra. Por isso gos ta ria
de cum pri men tar V. Exª por de cla rar, em coro com
os co le gas, que não se pode fa lar de Bra sí lia sem
fa lar de Jus ce li no Ku bits chek. Qu an do V. Exª ho me -
na ge ia Bra sí lia, está ho me na ge an do o Bra sil in te i ro.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Temos certeza absoluta, Senador Casildo

Abril de 2002 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-fe i ra  19 05209

    595ABRIL 2002 ANAIS DO SENADO FEDERAL 



Maldaner, de que, se há em Brasília a civilidade, a
cordialidade e a solidariedade, isso não decorre
apenas da energia e da força do nordestino, mas
também do espírito cordial que nutre a personalidade
do sulista e da educação do povo do Centro-Oeste,
cujo maior exemplo é o Presidente desta Casa,
Senador Ramez Tebet.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Srªs e
Srs. Senadores, não falarei em virtude das últimas
palavras do Senador Antonio Carlos Valadares, mas
porque S. Exª teve a lembrança de realmente
homenagear Brasília. A Mesa associa-se às suas
palavras, Senador Antonio Carlos Valadares, para
cumprimentar esta bela cidade e a sua gente.

Lembrarei dois vultos extraordinários. O
primeiro é Getúlio Vargas, que empreendeu a marcha
para o Oeste, levando o progresso para o interior do
nosso País. Em meu Estado, Mato Grosso do Sul,
essa ação provocou o nascimento da sua capital
econômica, a grande cidade de Dourados.

Depois de Getúlio Vargas, quem teve a visão de
interiorizar este País e de enxergar os seus
horizontes, mostrando que o Brasil não é o só o litoral
mas também o Planalto Central, o Centro-Oeste,
dispondo de um quarto do território nacional, foi, sem
dúvida nenhuma, esse extraordinário brasileiro
chamado Juscelino Kubitschek de Oliveira.

Peço a permissão dos meus Colegas para
recordar outro fato. Muitos falam que político promete
e não cumpre. Todos sabem que Juscelino prometeu
e cumpriu. Num comício na cidade de Jataí, em
Goiás, ele, respondendo a um popular, disse que, se
eleito Presidente da República, construiria a Capital
no Planalto Central. Então, afirmou e cumpriu, numa
demonstração de que há muitos políticos de têmpera,
que fazem suas promessas e as cumprem.

Desse modo, eu também não poderia deixar de,
em nome da Presidência e da Mesa do Senado,
associar-me a todas essas homenagens que
prestamos a Brasília. Ressalto ainda que uma
comissão de Deputados e Senadores procurou-me
hoje em meu gabinete a fim de que reproduzíssemos
novamente todos os discursos de Juscelino
Kubitschek, que também foi Senador da República, e
fizéssemos uma mostra de suas obras, no salão do
Senado, tendo sido esse pleito deferido pela
Presidência.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao Senador Eduardo Suplicy e transmito a

Presidência dos trabalhos ao Senador Antonio Carlos
Valadares.

Em seguida, fará uso da palavra a Senadora
Marluce Pinto. Se o Senador Eduardo Suplicy puder
colaborar, a Presidência pede-lhe, tanto quanto
possível – pois não sabemos sobre o que S. Exª falará
–, que dê oportunidade à Srª Senadora a fim de que
ela também possa pronunciar-se.

Muito obrigado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Ramez Tebet,
ontem, estivemos – a Comissão de Relações
Exteriores, os Senadores Jefferson Péres, Roberto
Saturnino, João Alberto e eu – em audiência junto ao
Ministro Celso Lafer para discutir sobre a importância
de o Governo brasileiro defender o Embaixador José
Maurício Bustani como Diretor-Geral da Opaqui.

Perguntei ao Ministro Celso Lafer se o Governo
brasileiro havia tomado conhecimento do relatório do
Governo norte-americano sobre a gestão do
Embaixador Bustani e se havia feito a sua defesa.
Informou-nos o Ministro Celso Lafer que caberia, em
primeiro lugar, ao próprio Embaixador Bustani fazer a
sua defesa para então o Governo brasileiro
endossá-la.

Explicando que assim como o Embaixador
Rubens Ricupero e o Embaixador Sérgio Vieira de
Melo, no Timor Leste, são pessoas que lá não estão
em nome do Governo brasileiro, mas em função de
convites que receberam. No caso de Bustani, ele
também não estava lá propriamente no nome do
Governo brasileiro.

Ontem à tarde, conversei com o Embaixador
Bustani, que nos informou que a tentativa de os
Estados Unidos retirá-lo da frente da Opaqui é por ele
não estar atendendo a solicitações do representante
do Governo norte-americano para ser simplesmente
um instrumento de defesa dos interesses dos
Estados Unidos. O Embaixador Bustani fará a sua
defesa na conferência da Opaqui, convocada para os
dias 21, 22 e 23.

Quero aqui reiterar, Sr. Presidente, a
importância do Governo brasileiro, que tem todo o
apoio do Congresso Nacional e do Senado Federal, a
partir da proposição dos Senadores Roberto
Saturnino, Pedro Simon e minha própria, para se
defender a administração séria, competente e que,
inclusive, deu passo importantes para o
desarmamento das armas químicas. Portanto,
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confirmamos o nosso apoio ao Embaixador Bustani à
frente da Opaqui.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Eduardo
Suplicy, o Sr. Ramez Tebet, Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Antonio Carlos Valadares, 2º
Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Valadares) – Concedo a palavra à Senadora Marluce
Pinto pelo tempo restante da sessão. V. Ex.ª dispõe
de seis minutos, quando seremos brindados com seu
pronunciamento.

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Sr.
Presidente, apenas solicito mais alguns minutos de
tolerância.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Valadares) – A Mesa sempre tolerante com V. Exª.

A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, amanhã, dia 19 de abril,
comemora-se o Dia do Índio.

Sinceramente, meu desejo é o de que o dia de
amanhã, além das justas homenagens e da exaltação
do papel histórico de nossos índios no processo de
construção de nossa sociedade, sirva também para
uma profunda reflexão para uma mais adequada e
justa política que permita aos silvícolas a garantia do
pleno exercício de sua cidadania, do respeito ao seu
habitat, seus valores morais, seus costumes e sua
cultura.

Tenho comigo, Sr. Presidente, que um Estado,
para ser verdadeiramente democrático, precisa,
necessariamente, respeitar as diversidades culturais
e étnicas que sob ele se abrigam.

Volto no tempo, Sr. Presidente, e lembranças do
passado me fazem refletir sobre os descendentes
daqueles que, no ano de 1500, pacificamente
receberam Cabral na Ilha de Vera Cruz. Dos seis
milhões de outrora, espalhados pela Terra de Santa
Cruz, pouco mais de 300 mil povoam hoje este país
chamado Brasil.

Foram precisos 410 anos para que a
consciência nacional – talvez não suportando o peso
da injustiça contra eles praticada – instituísse, em
1910, o primeiro órgão voltado à sua assistência: o
SPI, Serviço de Proteção aos Índios, órgão, aliás,
inspirado pelo Marechal Cândido Mariano Rondon,
cujos princípios eram ”a defesa dos indígenas contra
o extermínio e a opressão, dando-lhes meios para a

adoção das artes e indústrias da sociedade brasileira,
porém sem a responsabilidade de catequese“, isto é,
respeitando-se sua cultura e seus costumes.

A verdade, Sr. Presidente, é que as
comunidades indígenas foram e ainda são objeto de
inúmeras violências, ao ponto de seu contingente
populacional ficar reduzido a pouco mais que 0,2% da
população brasileira nos dias atuais. Ao todo, são 210
etnias que se comunicam através de 170 línguas
identificadas.

Um rosário de atitudes negativas, somadas a
interesses escusos, impunidade, omissão de
autoridades e a convivência com grupos marginais da
população branca permitiram, infelizmente, que
chegássemos a esse processo de destruição do
habitat e à degeneração dos costumes de nossos
silvícolas.

Em síntese, a questão indígena em nosso País
continua seriíssima e não pode, num jargão popular,
continuar sendo ”empurrada com a barriga“,
eternamente subordinada a discussões estéreis e
emocionais. E a Funai não pode também, como órgão
máximo para as questões indígenas neste País,
resumir suas atribuições numa insana política voltada
quase que exclusivamente para a demarcação de
áreas indígenas.

Realmente, não sei se a Funai, nos dias atuais,
cumpre suas reais atribuições concernentes às
causas mais justas dos povos indígenas. O que
vemos são reuniões e mais reuniões de avaliação
acontecendo em gabinetes refrigerados de Brasília,
enquanto nossos índios permanecem a centenas de
quilômetros de distância, relegados ao abandono e
carentes de quase tudo.

Nos últimos meses, não foram poucas as
manifestações de contrariedade de nossos índios
com o tratamento que recebem da Funai. Uma
dezena de invasões de postos avançados
aconteceram, inclusive com reféns, e pouco ou nada
resultou de positivo em atendimento às
reivindicações dos índios.

Uma ação, entretanto, é a cada dia lembrada,
acionada e insistentemente mantida pela Funai, que
são os famigerados estudos, que resultam em
portarias de demarcações e mais demarcações de
terras, a torto e à direita, por todo o território nacional,
com especial olho gordo nas terras da Amazônia.

Realmente, meus nobres Colegas, não dá para
entender essa furiosa ação da Funai, que beira as raias
do insano e cujos estudos de demarcação de áreas
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indígenas não possuem critérios mínimos justificáveis
nem respeito aos cidadãos, sejam índios ou não.

Apenas para ilustrar para V. Exªs o tamanho
desse absurdo praticado pela Funai, hoje, em solo
pátrio, já são 564 as reservas indígenas oficialmente
demarcadas. Somam quase 98 milhões de hectares e
equivalem a 11,34% do território nacional. Além
dessas – até onde sei –, 34 áreas estão em processo
de demarcação e outras 62 em estudos. Com um
agravante, Sr. Presidente: a existência de denúncias
de que, dessas 34 áreas em processo de
demarcação, 17 têm a custódia, para não dizer
ingerência, do PPTAL, o Projeto Integrado de
Proteção às Populações e Terras Indígenas da
Amazônia Legal, órgão financiado pelos 7 grandes, o
conhecido G-7, fato, no mínimo, estranho e que, a
meu ver, merece ser investigado.

Mas quero continuar mostrando aos nobres
Colegas o tamanho da presença da Funai na Região
Norte, conseguido com essa famigerada política de
demarcação de terras.

Apenas 3 Estados – o Amazonas, o Pará e
Roraima – abrigam mais de 50% do total de silvícolas
existentes no País. O Amazonas com 89 mil índios, o
Pará com 45 mil e Roraima com 37 mil.

Em extensão de terras destinadas aos índios,
apenas esses três Estados contribuem com mais de
70 milhões de hectares, ou seja, com quase 70% do
total de hectares destinados aos índios em todo o
território nacional. O Amazonas contribui com
aproximados 35 milhões de hectares; o Pará com
mais de 22 milhões; e Roraima com 13 milhões.

No Estado do Amazonas, na região conhecida
como Cabeça do Cachorro, foram demarcados 10
milhões e 600 mil hectares, em área contínua, para
abrigar menos de 30 mil pessoas. A área é superior
à Cuba.

No caso específico de Roraima, as terras
indígenas ocupam mais de 60% de todo o Estado.

Em percentuais, 12% do Acre, 23% do
Amazonas, 10% do Amapá, 21% do Pará, 20% de
Rondônia, 7% do Tocantins e quase 60% de Roraima
são reservas indígenas.

Percebem V. Exªs que o Norte do País, a
Amazônia brasileira, ”o pulmão da Terra“, como dizem
lá fora, está se tornando uma imensa reserva
indígena.

Nossas fronteiras, a partir de Roraima,
seguindo em direção ao Oeste, passando pelo
Amazonas, toda a fronteira Acre/Peru, até o limite sul
de Rondônia, estão totalmente bloqueadas, seja por

reservas indígenas, seja por reservas florestais
intocáveis. Com o agravante de que a maioria dos rios
– fontes de águas potáveis que representam um
quinto de toda a água doce do Planeta – estão
encravados dentro dessas reservas, como é o caso
de todas as nascentes da Calha Norte, os afluentes e
formadores do rio Javari, o Purus, o Madeira, o
Tapajós, o Xingu etc.

A própria Funai reconhece que a soma das
áreas indígenas em solo brasileiro superam as da
Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Holanda e
Portugal, todos reunidos.

A voracidade da Funai em demarcar terras
indígenas, pelo andar dessa carruagem, não tem
limites de fronteiras nem no tempo. Vale a pena
lembrar aqui que, por duas vezes, por cláusulas
constitucionais nas Cartas de 1967 e 1988, foram
estabelecidos prazos para a conclusão dos trabalhos
de demarcação de terras indígenas existentes do
País. O último prazo, estabelecido na Constituição de
1988, expirou em outubro de 1993, sem que a Funai
concluísse seus trabalhos. E os trabalhos continuam.
Até quando? Que forças ocultas serão essas que
superam prazos até mesmo de nossa Carta Magna?

Esses fatos, meus nobres Colegas, é que nos
fazem repudiar a manutenção dessa atual, confusa e
insensata política indigenista voltada, quase que
exclusivamente, para a demarcação de reservas. Os
objetivos não são claros, geram apreensão, tolhem
nossa integridade territorial e põem em risco nossa
soberania. Afinal, quase 12% do nosso território,
onde repousam riquezas incalculáveis – de fauna,
flora, minérios e água doce –, a nós próprios estamos
tornando inacessíveis. Enquanto isso, o mundo
inteiro, não é novidade nenhuma, faz as mais
esdrúxulas, arrogantes e firmes declarações sobre
nossa limitada e restrita soberania sobre a Amazônia,
o que consideram um ”patrimônio da humanidade“.

Querem, a bem da verdade nos ”tapar o sol com
a peneira“. É preciso enxergar que o mundo está
mudando e, junto com o mundo, também o Brasil
exige mudanças. Vivemos em um mundo globalizado,
onde o avanço tecnológico, as leis de mercado e
adequações socioeconômicas são exigências quase
diárias. Com tudo isso, não nos é mais permitido viver
à sombra de leis e normas quase seculares,
antiquadas e, mais grave ainda, quando tratam de
seres humanos.

Não podemos mais, Sr. Presidente, continuar no
“cho ve-não-mo lha” de uma política onde a norma e a
prática se distanciam cada vez mais.
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A questão indígena brasileira exige propostas
que estabeleçam diretrizes e ações concretas,
práticas, que permitam ao índio o exercício pleno de
sua cidadania, sem violar sua vida, seus conceitos,
seus valores e sua cultura; que permitam ao silvícola
a possibilidade de seu acesso aos frutos do
progresso econômico e social e, principalmente, que
lhes permitam a convivência, em alguns casos, com
as comunidades não indígenas.

Se assim não fizermos, estaremos contribuindo
para um eterno e aparente isolamento de nossos
índios. E digo “apa ren te”, por que não é de hoje – e
sabemos muito bem isso – que são inúmeros os
grupos de pessoas, nacionais e estrangeiras, cujos
interesses raramente se embasam na filantropia e
que se movimentam junto às comunidades indígenas
com projetos os mais estranhos, não raramente
violentando sua vida, seus conceitos, seus valores e
sua cultura. Semana passada, nossos jornais
denunciaram um inglês que, vivendo alguns anos
entre nossos índios, deles conseguiu informações
sobre duas plantas medicinais, retirou-as e hoje
detém patente das mesmas na Inglaterra. Este fato é
apenas um entre dezenas ou centenas de outros
casos de roubo e patenteamento de nossas flora e
fauna.

Sr. Presidente, meus nobres Colegas, é irreal e
desumana, para nós e para a maioria de nossos
grupos indígenas, a idéia de querer mantê-los
distantes de benefícios aos quais já se acostumaram
e deles já não podem mais prescindir.

O índio, em minha concepção, tem o direito não
só à vida mas também à liberdade. A política de
valorização da cidadania indígena não apenas deve
ter como preocupações permanentes impedir
agressões ao seu meio ambiente, cuidar de sua
sobrevivência e preservar os seus costumes. Antes, e
acima de tudo, tenho comigo que uma correta política
de trato ao silvícola deve, principalmente, permitir-lhe
o acesso aos bens e serviços públicos básicos que
lhe garantam uma existência digna. É crucial que seja
definida, de maneira clara, a forma de convivência
das comunidades indígenas com os seus irmãos
caboclos, mestiços, mulatos e brancos fisicamente
próximos.

Mais urgente é deixarmos bastante claro e
explícito que a política de Governo em relação às
comunidades indígenas não pode se restringir a
demarcar reservas.

Nossos índios clamam por melhores condições
de vida e merecem amplo apoio nas áreas de saúde,
educação, saneamento básico, etc., de forma a que

tenham, no mínimo, melhor organização em suas
atividades produtivas, dentro do marco de
preservação de sua identidade e valores culturais.

Sr. Presidente, nobres colegas, coincidência ou
não, o fato é que o dia 19 de abril, no calendário
cristão, também é dedicado a Santo Expedito, o santo
dos aflitos e desesperados, a quem os católicos
entregam as causas urgentes e de difícil solução. Que
Santo Expedito, então, nos ajude na solução dos
problemas pelos quais passam, em especial, os
nossos irmãos índios. Sou cristã e carrego comigo a
esperança e a fé. Esperança de que teremos forças
para mudar essa absurda realidade e fé de que índios
e não-índios continuaremos irmanados em busca de
uma sociedade mais justa, mais feliz e menos
desigual.

Obrigada.
O SR. CHICO SARTORI (Bloco/PSDB – RO) –

Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos

Valadares) – Tem V. Exª a palavra.
O SR. CHICO SARTORI (Blo co/PSDB – RO.

Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
era o dé ci mo se gun do ins cri to para fa zer uso da pa la -
vra. O tem po da ses são está-se es go tan do, mas ain-
da gos ta ria de fa zer pro nun ci a men to em de fe sa de
Ma u rí cio Bus ta ni, Emba i xa dor da Paz.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Valadares) – Senador Chico Sartori, se V. Exª
aguardar, depois do Senador Carlos Wilson, poderá
fazer seu pronunciamento. A Mesa concederá o
tempo necessário a V. Exª para que faça justiça ao
Embaixador que tanto trabalhou para elevar o nome
do Brasil e de Rondônia.

O SR. CHICO SARTORI (Bloco/PSDB – RO) –
Obrigado, Sr. Presidente, aguardarei.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Valadares) – Concedo a palavra ao Senador Carlos
Wilson.

O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nesta tarde de
quinta-feira, às 14 horas e 15 minutos, com certeza,
estamos apreensivos, à espera de que, do outro lado
da Praça dos Três Poderes, 11 senhores juristas
notáveis decidam como nós, políticos, nos
apresentaremos para os eleitores no próximo dia 06
de outubro.

Já se gastou muito papel sobre o assunto. Mas a
verdade é – precisamos registrar – que, desde a
consulta elaborada pelo Deputado Miro Teixeira ao
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Tribunal Superior Eleitoral e a resposta do Ministro
Nelson Jobim, iniciou-se uma reforma política que
deveria ter sido feita nesta Casa, mas que, na prática,
começou a ser executada pelo Tribunal Superior
Eleitoral.

A quem interessava a verticalização, ou seja, a
obrigação de reeditar nos Estados as mesmas
coligações do plano federal? Não sei. Sras e Srs.
Senadores, não repetirei aqui insinuações que tanto
animaram alguns políticos. Não quero, sinceramente,
acreditar que um tribunal eleitoral, na sua essência e
na sua natureza, independente e impoluto, possa se
curvar ante o desejo deste ou daquele candidato ou
grupo político. Mesmo que esse candidato represente
o projeto de continuidade do que há em nosso País.

A verdade é que a verticalização representa e
respeita a coerência. Como poderia uma agremiação
política ser aliada no pleito federal e adversária no
pleito estadual? No Brasil, tudo é possível.

O que me preocupa é que a missão de
reorganizar o cenário político deveria ser atribuição
primária da nossa Casa, do Legislativo, dos
Senadores e dos Deputados Federais. Por alguma
razão, a tão esperada reforma política, sobre a qual
se falou por tantos anos, continua tramitando apenas
no plano das idéias.

Essa foi a razão pela qual o Ministro Nelson
Jobim encontrou espaço para a sua tão polêmica
decisão e, ao anunciá-la, exorbitou do poder inerente
ao Poder Judiciário e passou a ocupar um espaço que
deveria ser nosso, de Senadores e Deputados
Federais.

Ao legislar, o Poder Judiciário começou a tentar
aparar as arestas que decisão tão intempestiva
provocou. Pois vejamos: mantida a verticalização,
justamente os pequenos partidos, aqueles que não
participam de uma coligação com candidato à
Presidência da República, serão os maiores
beneficiários. Simplesmente porque poderão apoiar
quem bem entender em cada um dos Estados da
União.

Em outras palavras, se prosperar a
verticalização, os partidos que não estiverem em uma
coligação com candidato à Presidência da República
poderão, no contrapé da orientação do TSE, fazer
crescer as suas bancadas, de acordo com as
conveniências estaduais, em detrimento do plano
federal da política. Mais que isso, preocupa-me que
poderá se instalar um verdadeiro balcão de legendas
estaduais. Uma confusão que, certamente, só servirá
para favorecer os partidos oportunistas.

Suponhamos, entretanto, que aqueles
respeitáveis Srs. Ministros do Supremo Tribunal
Federal entendam que a decisão de verticalizar a
eleição extrapola o Poder do Judiciário. Aí teremos,
nesta altura do jogo, outra confusão. Sim, porque
haverá palanques com no mínimo dois candidatos
presidenciais, seis candidatos para o Senado, em
uma confusão tremenda.

Parece que quanto mais o tempo passa, quanto
mais exercitamos a democracia, mais estamos
complicando a vida dos nossos eleitores.

Mudar a regra do jogo em pleno ano eleitoral
seria insuportável. Mas o mais complicado é
conseguir entender afinal que regra vale.

A his tó ria po lí ti ca bra si le i ra não re gis tra uma tra-
di ção de par ti dos for tes e atu an tes. A fu la ni za ção das
cam pa nhas ele i to ra is é uma mar ca des de a Pro cla -
ma ção da Re pú bli ca – e o nos so Pre si den te Anto nio
Car los Va la da res sabe dis so. Alguns di rão que se tra-
ta de prag ma tis mo pa trí cio. Pode até ser, mas é mu i to
ruim.

Mas, gostaria de saber que outro país, em todo
o mundo, teve, em sua história, tantas e tão profundas
transformações em sua legislação eleitoral?
Pragmatismo ou fisiologismo?

Creio que deveríamos aproveitar para
consolidar de uma vez as regras do jogo eleitoral e
partidário. Não acredito que este Congresso Nacional
vá se debruçar sobre a reforma política. Mas ela é
urgente, urgentíssima. Fundamental para que se
renove o princípio da democracia representativa.

Para que sejamos grandes, para que sejamos
respeitados, é preciso que as regras do jogo político
sejam perenes, claras e transparentes.

Qualquer que seja a decisão que os Ministros
do STF tomem esta tarde, é importante que a
encaremos apenas como o início de um processo que
será, espero sinceramente, comandado, no futuro,
por Deputados e Senadores.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos

Valadares) – Concedo a palavra ao último orador
inscrito, Senador Chico Sartori.

Passo a Presidência dos trabalhos ao nobre
Senador Carlos Wilson.

O SR. CHICO SARTORI (Bloco/PSDB – RO.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, volto a tribuna desta Casa para
manifestar a minha preocupação pelos fatos que
antecedem a reunião do Conselho da Opaq –
Organização para Proibição de Armas Químicas,
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pertencente à Organização das Nações Unidas, que
se realizará no próximo domingo, precisamente na
cidade de Haia, Holanda.

Provavelmente, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, V. Exªs estranharão esta minha
preocupação com um assunto de tamanha relevância
no campo da política internacional, haja vista ser este
Senador um homem originário do setor agrícola, que
tem sobretudo o seu cabedal de conhecimento em
volta das coisas do campo.

No entanto, Sr. Presidente e Srªs e Srs.
Senadores, por ser um brasileiro que sempre
procurou nortear a conduta dentro do respeito ao
justo e à dignidade humana, quero, desta tribuna,
falar à Nação brasileira para externar o meu apoio ao
embaixador, como também solicitar dos meus Pares
o reconhecimento do valor, da competência e,
sobretudo, da habilidade e dos atributos diplomáticos
do rondoniense Embaixador brasileiro Maurício
Bustani, atual Diretor-Geral da citada Organização,
escolhido à unanimidade pelo colegiado de países
que fazem parte dessa instituição devotada à paz
mundial.

A ONU, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
tem como princípios fun da men ta is “man ter a paz e a
segurança in ter na ci o nal”, “de sen vol ver relações
amistosas entre as na ções”, “ser um centro destinado
a harmonizar a ação das nações para a consecução
desses ob je ti vos”, den tre tantos outros propósitos,
registrados na Carta das Nações Unidas, assinada
em 26 de junho de 1945.

O Brasil, Sr. Presidente, no contexto das
relações internacionais, rege-se pelos princípios da
“De fe sa da Paz” e da “So lu ção Pacífica dos Con fli tos”, 
como está escrito na nossa própria Constituição.

A Opaq, criada em 1997 pela Assembléia-Geral
das Nações Unidas, para administrar a Convenção
para Proibição de Armas Químicas, é uma instituição
internacional modelar e inovadora na área do
desarmamento e da não-proliferação de armas de
destruição em massa, em razão da sua vocação
universal na busca da boa convivência e harmonia
entre os povos.

Este Organismo tem como rotina realizar
inspeções em armas industriais químicas nos países
que dele fazem parte, com o único objetivo de impedir
a proliferação de armas químicas, garantindo que
esses produtos não se convertam em instrumentos
de destruição da humanidade.

Sr. Presidente, à frente desta Organização, o
Embaixador Bustani tem dado nova prova de

competência, de profissionalismo e de empenho em
manter os princípios que regem a referida
Convenção. O seu esforço pessoal é notável, digno
do reconhecimento internacional à diplomacia
brasileira, orgulho do povo e da nossa gente.

A sua contribuição no sentido de ampliar cada
vez mais o número de países na Opaq, inicialmente
composta por apenas 87 países, elevou para 145 os
países-membros, sendo relevante destacar o
ingresso do Sudão e do Irã, países considerados pela
crítica internacional como ameaças à Paz Mundial.

A importância da participação das nações
nessa Organização é sem dúvida de fundamental
relevância, pois, dela participando, passam a se
submeter às inspeções por ela feitas, com o objetivo
de frear a fabricação de armas químicas, hoje
consideradas poderosas ferramentas de destruição
da humanidade.

Entretanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, enquanto inúmeros países reconhecem e
festejam o esforço do nosso Embaixador Maurício
Bustani à frente desta importante Organização pela
Paz Mundial, vejo, com tristeza, o Governo dos
nossos irmãos norte-americanos pressionar
fortemente os países que dela fazem parte para
expulsar o Embaixador Bustani da direção da referida
Organização, sob a falsa e duvidosa alegação de que
S. Exa não corresponde aos anseios da Opaq.

No entanto, essas afirmações vêm sendo
conduzidas pelo Sr. John Bolton, Subsecretário do
Departamento de Estado norte-americano, que,
segundo a imprensa internacional, é considerado
uma figura das mais conservadoras do Governo do
Presidente Bush. Esse cidadão, Sr. Presidente, é
conhecido internacionalmente pelas críticas
arrogantes a diversas instituições que lutam pela paz,
principalmente as Nações Unidas.

Em 1994, refrescando a memória dos nossos
prezados e distintos Pares, ele declarou, segundo a
mídia internacional, alto e bom tom, que ”as Nações
Unidas não existem“ e ainda que ”se o prédio da ONU
perdesse dez andares em Nova York, não faria a
mínima diferença“. Este, portanto, deseja derrubar o
nosso Embaixador Bustani de tão importante
instituição da defesa da Paz mundial.

Várias tentativas, Sr. Presidente, já foram
estrategicamente executadas para a derrubada do
nosso embaixador. No entanto, foram rejeitadas pelos
inúmeros países que da Opaq fazem parte. No início
deste ano, eles pressionaram fortemente o nosso
Embaixador para renunciar ao cargo. O que foi
firmemente recusado. Diante da recusa, os Estados
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Unidos propuseram uma moção de não-confiança ao
Conselho daquela Organização, mais uma vez não
conseguindo o seu intento.

Insatisfeitos, segundo se noticia, farão nova
tentativa em 21 de abril, domingo próximo, desta feita
promovendo intenso lobby junto aos países que dela
fazem parte para alcançar o seu objetivo.

O que me preocupa, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, é a insistência dos norte-americanos, sob
alegações absurdas e infundadas, em manchar a
conduta e a dignidade profissional deste honrado
diplomata brasileiro, que nesta hora defendo com
orgulho e convicção nesta magna Casa.

As alegações absurdas e infundadas estão,
certamente, calcadas nos interesses beligerantes e
ocultos, de excepcional gravidade e ameaça para a
paz mundial.

Já não basta o conflito entre palestinos e
israelenses, com conseqüências mundiais
imprevisíveis?

Será que por trás desse pano de fundo não
existe a iminente ameaça de possível ataque que
está sendo tramado pelos Estados Unidos e
Inglaterra ao Iraque, fato divulgado amplamente pela
imprensa mundial?

Ou o Embaixador Bustani, ao demonstrar o
desejo de implementar o ingresso do Iraque na Opaq,
numa demonstração de competência e lucidez
diplomática, ofusca o discurso ao mesmo tempo que
frustra a tentativa americana do iminente ataque ao
Iraque?

Será esse, na verdade, o motivo principal da
intenção norte-americana de afastar o Embaixador
Bustani da Direção-Geral da Opaq? Ou será que
estão firmes em não retroceder da notória intenção
de atacar o Iraque, provocando mais um conflito de
graves conseqüências para a humanidade, e a
posição do Embaixador Bustani está sendo
considerada um entrave a essas pretensões?

A imprensa internacional noticiou, Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em larga escala, o
encontro entre o Presidente Bush e o
Primeiro-Ministro Tony Blair, no Texas, nos dias 6 e 7
de abril deste ano. Na agenda original, “os dois iam
costurar o ataque conjunto ao Iraque”. Seria a
“segunda fase da campanha internacional dos
Estados Unidos contra o terror – uma ofensiva contra
o Iraque“. De acordo com o Correio Braziliense de 6
de abril de 2002, sob o título ”Crise modifica agenda
no Texas“, a pauta entre os dois chefes de Estado
somente foi alterada em virtude do endurecimento do

conflito no Oriente Médio entre israelenses e
palestinos. Porém, segundo fontes do Governo
britânico, ”a ofensiva ao Iraque também seria
discutida“.

Torna-se relevante citar que a própria opinião
pública britânica já manifesta a sua indignação
perante o Primeiro-Ministro Tony Blair. Ele enfrenta
forte oposição interna, na Inglaterra, em relação a um
ataque conjunto ao Iraque. A imprensa britânica
registra as críticas contundentes oriundas de
militares, membros do Parlamento – a começar por
boa parte de integrantes do seu próprio Partido
Trabalhista –, de alguns de seus ministros bem como
de grande parte da população, contrários à ofensiva.

Para que se tenha uma idéia, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, a indignação britânica está
expressa nas páginas da grande mídia européia, que
critica a posição subserviente do Primeiro-Ministro
Tony Blair perante o Presidente George W. Bush,
chamando-o de ”vassalo maravilhado“.

E pergunta: ”Como Bush ousa pregar a paz para
Israel quando está reunido com Blair para planejar
uma guerra contra o Iraque e a morte de mais
inocentes?“

Eis o que está verdadeiramente por trás da
tentativa de derrubar o Embaixador José Maurício
Bustani da Direção-Geral da Opaq.

Pelos fatos que acabo de registrar nesta tribuna,
tenho certeza de que a paz mundial está sendo mais
uma vez ameaçada, trazendo todas as suas nefastas
conseqüências, inclusive econômicas.

Tenho a mais firme convicção de que a eventual
saída do Embaixador José Maurício Bustani,
brasileiro, ilustre filho de Rondônia, da Opaq, neste
dia 21 de abril, importará em elemento de grande
tensão para a região, comprometendo séria e
gravemente a paz no Oriente Médio e acarretando
graves conseqüências para a humanidade.

Quem de nós, Senadores da República,
desconhece o calvário do nosso Tiradentes, que,
exatamente em 21 de abril de 1792, ao defender a
liberdade e a paz do povo brasileiro, foi enforcado e
teve a sua cabeça decepada pelos colonizadores da
época? Será que no próximo 21 de abril os
colonizadores de hoje também decapitarão outro
ilustre brasileiro que, com grande competência, vem
lutando zelosamente pela paz e harmonia da
humanidade?

Espero, sinceramente, que esse fato não ocorra
e que sobre as nossas cabeças não pesem as
perigosas conseqüências da omissão, não obstante
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as chances de se ter realizado algo em favor da paz.
Há 2000 anos, Pôncio Pilatos lavou as mãos, tendo
se omitido. O que ocorreu depois todos sabemos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Chico Sartori, o Sr.

Antonio Carlos Valadares, 2º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Carlos
Wilson, 1º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Sobre a
mesa, expediente que será lido pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Romeu Tuma.

É lido o seguinte:

RELATÓRIO DA VIAGEM DE S. EXª
O SENADO RAMEZ TEBET, PRESIDENTE
DO SENADO FEDERAL, À REPÚBLICA
TCHECA E À FRANÇA, NO PERÍODO DE
22 A 31 DE MARÇO DE 2002, EM MISSÃO
OFICIAL.

Brasília, 18 de abril de 2002

Senhores Senadores,
Por iniciativa do Presidente do Senado da

República Tcheca, Senador Petr Pithart, recebi,
através do Ministério das Relações Exteriores,
convite para realizar visita oficial àquele país, 25 e 26
de março de 2002. Integraram a Delegação por mim
chefiada os Senadores Renan Calheiros e Juvêncio
da Fonseca, o Embaixador João Carlos de Souza
Gomes, o Prefeito Municipal de Paranaíba (MS),
Senhor Diogo Robalinho de Queiroz, o Primeiro
Secretário José Gilberto Jungblut e o Chefe do
Cerimonial da Presidência do Senado, Dr. Luís
Umberto Aspesi.

2. Vale assinalar que minha visita oficial à
República Tcheca revestiu-se de grande significado
político, com relevantes e duradouras
conseqüências sobre o relacionamento bilateral
entre o Brasil e a República Tcheca. Foram
dispensadas a mim e à Delegação parlamentar
brasileira todas as honras e deferências
normalmente conferidas a Chefe de Estado, tendo
em vista que há mais de oito anos a República
Tcheca não recebe qualquer visita oficial de
autoridade brasileira de alto nível. A essa lacuna,
acresce a circunstância de que não foi possível ao
Senhor Presidente da República estender sua visita
à República Tcheca, por ocasião de sua viagem à
República Eslovaca, realizada no mês de fevereiro
de 2002.

3. Nesse sentido, indiquei ao Presidente Pithart
que na seqüência de minha viagem deverá visitar
aquele país o Chanceler Celso Lafer, ainda este ano,
conferindo, assim, continuidade a este intercâmbio de

alto nível. Meu interlocutor manifestou seu mais
profundo reconhecimento com minha presença e com
o anúncio da próxima ida do Ministro das Relações
Exteriores do Brasil.

4. Nas conversações mantidas com o
Presidente do Senado Tcheco foram tratados os mais
variados assuntos, desde o estágio das relações
bilaterais, o atual momento político no Brasil e na
República Tcheca, o funcionamento respectivo dos
dois Congressos, até questões ligadas ao
meio-ambiente e aos direitos humanos. Estes dois
últimos foram abordados de maneira geral como
temas de interesse multilateral. A esse propósito,
descrevi o enorme avanço do Brasil nessas duas
áreas, a transparência e o debate em curso em nosso
país especialmente em torno de tais matérias e,
sobretudo, o empenho do Congresso Nacional, com o
apoio da sociedade civil, de apurar de forma corajosa
e punir de forma exemplar os casos de comprovada
corrupção. Em reação, o Presidente do Senado
Tcheco louvou os esforços e os resultados
alcançados nesse campo. Ao encerrar a entrevista,
estendi, como é da melhor praxe diplomática, convite
ao Presidente do Senado Tcheco para visitar o Brasil
em período a ser futuramente fixado e acordado por
ambos os Presidentes. Em seguida, o Presidente
Pithart ofereceu a mim e a minha comitiva, almoço de
Estado, do qual participaram vários parlamentares
tchecos.

5. Como prova eloqüente da relevância
emprestada à minha visita e da comitiva parlamentar
à República Tcheca, fui recebido em audiência
especial pelo Presidente da República Tcheca,
Vaclav Havel. Ao iniciar-se o encontro, o Presidente
Havel manifestou seu especial apreço e profunda
admiração pelo Presidente Fernando Henrique
Cardoso, a quem se acha ligado por relações de
amizade e por afinidades ideológicas e intelectuais.
Nesse contexto, recordou sua histórica visita ao Brasil
em 1996, durante a qual foi possível aprofundar as
relações bilaterais nos níveis político, econômico e
comercial. Ao reiterar sua satisfação com minha
visita, o Presidente Havel sublinhou ser o Brasil o
mais importante parceiro comercial na América
Latina da República Tcheca. Assinalou que estava
absolutamente convencido, após sua visita a nosso
país, de que existe um grande potencial ainda a ser
explorado, sobretudo no âmbito econômico-comercial
e, em particular, na área de construção de represas e
geração de energia elétrica, por meio de
empreendimentos conjuntos.

Conforme alertado previamente pelo Itamaraty,
o Presidente Tcheco, ao final do encontro, levantou a
questão dos direitos humanos em Cuba, tema esse
que vem sendo objeto de grande preocupação para o
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seu Governo e, segundo meu interlocutor, para a
comunidade internacional. A esse propósito, sem
detalhar as posições brasileiras sobre o assunto,
manifestei minha concordância com a procedência de
sua preocupação, referindo-me ao acompanhamento
do tema pelo Brasil no sistema interamericano de
direitos humanos. Aproveitei também para comentar
sobre as dificuldades de o Brasil atuar diretamente na
questão, dadas as restrições impostas pelo regime de
Fidel Castro.

6. Após a entrevista com o Presidente da
República Tcheca, entrevistei-me com o Presidente
da Câmara de Deputados, Deputado e
ex-Primeiro-Ministro Vaclav Klaus, que por se
encontrar em plena campanha eleitoral, foi de menor
duração, comparada à concedida pelo Presidente
Havel. As principais perguntas feitas pelo Presidente
da Câmara giraram em torno de temas políticos
relativos às modalidades e peculiaridades das
campanhas eleitorais no Brasil. Manifestou, também,
interesse em conhecer a atual situação
econômico-financeira por que passa o País,
mormente no que diz respeito à inflação e à
estabilidade econômico-financeira. Em reação,
procedi a extensa análise sobre o sistema eleitoral
vigente no Brasil e teci considerações elogiosas aos
resultados positivos alcançados pelo Governo na
área econômica e financeira, que possibilitaram ao
Brasil reduzir a inflação, gerar empregos e atrair
investimentos externos graças à estabilidade
alcançada.

7. Encerrou-se, assim, de forma muito exitosa,
minha visita à República Tcheca, com reflexos
extremamente positivos sobre o vasto espectro das
relações bilaterais entre o Brasil e a República
Tcheca e sanando, ao mesmo tempo, a lacuna de
visitas de altas autoridades brasileiras àquele país.

8. Em atendimento ao convite do Presidente do
Senado da França, Senador Christian Poncelet,
realizei, acompanhado da mesma comitiva, visita
oficial a Paris, em 27 e 28 de março de 2002. A
exemplo da visita oficial anterior, os encontros
mantidos com as altas autoridades francesas tiveram
grande significado e alcance político, fortalecendo-se,
ainda mais, as exemplares relações mantidas pelo
Brasil com a República da França.

9. Antes de ser recebido pelo Presidente do
Senado francês, mantive longo e proveitoso encontro
com o Senador Philippe Adnot, encarregado do Brasil
no Grupo Senatorial França-América do Sul. Durante
a entrevista, intercambiaram-se informações e
avaliações em torno do quadro eleitoral em curso nos
dois países, das semelhanças e diferenças entre a
estrutura e funcionamento de ambos os legislativos,
das modalidades de atuação dos mesmos e

abordou-se em maior detalhe o elevado grau de
descentralização política a nível municipal vigente na
França.

10. Em se gui da, man ti ve en con tro re ser va do
com o Pre si den te do Se na do da Fran ça, Se na dor
Chris ti an Pon ce let, jun ta men te com os Se na do res
Re nan Ca lhe i ros e Ju vên cio da Fon se ca. Du ran te o
en con tro, que trans cor reu em cli ma de gran de cor di a -
li da de, pro ce deu-se a uma de ta lha da ava li a ção so bre 
o re la ci o na men to bi la te ral en tre o Bra sil e a Fran ça,
em par ti cu lar no cam po eco nô mi co, po lí ti co, – co mer -
ci al, cul tu ral e tec no ló gi co.

11. Nessa ocasião, o Presidente do Senado
francês enfatizou o grande relevo de minha visita e da
comitiva parlamentar, atribuindo destaque a essa
iniciativa, como manifestação adicional das relações
de elevado apreço e respeito mútuo entre os dois
países e os dois Poderes legislativos. Cabe
mencionar que no que diz respeito aos temas
financeiros, solicitou o Presidente francês gestões no
sentido de agilizar a ratificação do Acordo de
Promoção e Proteção de Investimentos entre o Brasil
e a França, celebrado em 21-3-95. Referiu-se,
também, o Presidente do Legislativo francês aos mais
variados temas da agenda internacional, com
especial destaque para a questão ambiental e para a
questão dos direitos humanos. Encerrado o encontro,
reiterou o Presidente do Senado da França seu
profundo reconhecimento pela minha presença e dos
parlamentares que me acompanharam e manifestou
sua disposição de reciprocar a visita em período a ser
mutuamente acordado.

12. Em se gui da, o Pre si den te do Se na do fran-
cês ofe re ceu a mim e a to dos os mem bros da co mi ti va 
al mo ço de Esta do, que con tou tam bém com a pre sen -
ça de vá ri os se na do res fran ce ses. Antes do al mo ço, o
Se na dor Pon ce let pro fe riu alo cu ção subs tan ti va e de
re le vo, na qual des ta cou o sig ni fi ca do do con vi te e da
vi si ta e os re sul ta dos con si de ra dos al ta men te po si ti -
vos dos con tac tos man ti dos en tre os dois Pre si den tes 
dos Se na dos. Em seu dis cur so, alu diu tam bém ao ex-
ce len te ní vel em que se en con tram as re la ções en tre
Bra sil e Fran ça, dis cor ren do lon ga men te so bre os la-
ços his tó ri cos, cul tu ra is e po lí ti cos que unem bra si le i -
ros e fran ce ses. Des ta cou, tam bém, os prin ci pa is
pon tos de con ver gên cia em ma té ria de po lí ti ca ex ter -
na e pro pôs a con ti nu i da de e o aden sa men to da atu a -
ção di plo má ti ca dos dois pa í ses. Fi nal men te, con gra -
tu lou-me pela exem plar co o pe ra ção que vem sen do
ob ser va da no âm bi to dos Le gis la ti vos dos dois pa í -
ses.

13. Em resposta, agradeci ao Presidente do
Senado francês todas as amabilidades e cortesias
com que eu e minha delegação fomos distinguidos
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desde a minha chegada. Manifestei minha inteira
concordância com sua apreciação sobre o significado
e as conseqüências da visita oficial, como iniciativa
determinante para aprofundar e diversificar ainda
mais as excelentes relações entre o Brasil e a França
em todos os níveis. Procedi igualmente a uma
digressão sobre a influência do pensamento político e
cultura franceses no Brasil, destacando que o lema
“igualdade, fraternidade e liberdade” havia inspirado
gerações de brasileiros, mesmo antes da
Independência, e permanecendo a França como país
paradigma a nível mundial do regime democrático e
das liberdades fundamentais do ser humano. Por
conseguinte, minhas palavras se revestiam de
profundo respeito pelas instituições democráticas
francesas que nortearam e moldaram as instituições
políticas do Ocidente e, no caso específico, as do
Brasil. Coincidi, igualmente, com meu interlocutor
sobre a conveniência de se promover o
desenvolvimento sustentável, solução que concilia as
necessidades de se alcançar o desenvolvimento
econômico e social juntamente com os imperativos de
preservação ambiental. Nesse sentido, destaquei que
o Brasil dispõe das maiores reservas de florestas e de
águas do planeta e que atuava de forma exemplar
perante a comunidade internacional no que diz
respeito à preservação de seus recursos naturais
sem prejuízo do desenvolvimento econômico e social.

14. Ao en cer rar meu dis cur so, sem de i xar de re-
pas sar ou tros te mas da vas ta e va ri a da agen da bi la -
te ral, des ta quei que a pre sen ça fran ce sa no Bra sil se
faz sen tir em to dos os ní ve is, so bre tu do no que diz
res pe i to à área de in ves ti men tos. Nes se sen ti do, re-
cor dei que até o fi nal de 2000, es ti ma-se que o es to -
que de ca pi ta is fran ce ses no País te nha ul tra pas sa do
os 9 bi lhões de dó la res, cer ca de 7% do to tal (cres ci -
men to de 260% nos úl ti mos cin co anos), in fe ri or ape-
nas ao de EUA, Espa nha, Ale ma nha e Ja pão. Entre
os pa í ses em de sen vol vi men to, o Bra sil é o pri me i ro
des ti no de in ves ti men tos fran ce ses no ex te ri or. Su bli -
nhei que exis tem cer ca de 700 em pre sas fran ce sas
no País, des ta can do-se Car re four (su per mer ca dos),
EDF (Light), Usi nor (si de rúr gi ca CST), Re na ult (au to -
mo ti vo), Pe u ge ot (au to mo ti vo), Alca tel (ele tro e le trô ni -
cos), Rho dia (quí mi ca), Go ba in-San ta Ma ri na (vi-
dros), Accor (ho te la ria) e Da no ne (ali men tos). No pla-
no co mer ci al, ma ni fes tei nos sa sa tis fa ção com o equi-
lí brio que vem sen do al can ça do na ba lan ça co mer ci al 
bi la te ral (dé fi cit de ape nas US$154 mi lhões em 2000,
após anos de – acen tu a do su pe rá vit fran cês). A al te -
ra ção des se qua dro é de vi da, em gran de me di da, às
ven das da Embra er.

15. Encerrei meu discurso agradecendo em
meu nome, no da comitiva e no do Senado da
República a deferência e a honra com que o Senado
da França me distinguia.

16. Em síntese, as visitas oficiais realizadas
alcançaram grande êxito, projetando a imagem do
Senado da República no plano internacional,
reforçando as posições brasileiras já defendidas nos
planos bilateral e multilateral e, finalmente,
contribuindo para o adensamento das relações do
Brasil com a República Tcheca e com a França.

17. Cumpre deixar registro que, nas visitas
oficiais tanto à República Tcheca quanto à França,
recebi do Itamaraty e, em particular dos
Embaixadores Francisco de Paula de Almeida
Nogueira Junqueira e Marcos Castrioto de Azambuja,
respectivamente, todo o apoio e atenções, que muito
contribuíram para o êxito de minha missão. Ambos os
Embaixadores estiveram presentes aos encontros e
me assistiram com dados e informações relevantes,
que se revelaram elementos úteis nos numerosos
encontros mantidos com autoridades tchecas e
francesas.

18. Deixo, também, com satisfação, consignada
a valiosa contribuição dos Senadores Renan
Calheiros e Juvêncio da Fonseca, que em todos os
encontros tiveram participação ativa, trazendo
sempre avaliações, dados e comentários
enriquecedores, circunstância que permitiu conferir
realce ainda maior aos meus numerosos encontros
com as autoridades tchecas e francesas. O profundo
conhecimento da realidade política interna brasileira
e a clara percepção da atual conjuntura internacional
dos dois Senadores reforçaram ainda mais o conceito
e elevado prestígio e consideração de que goza o
Senado da República no cenário internacional".

Senador Ramez Tebet, Presidente do Senado
Federal.
CATEG=MG
Brasil-República Tcheca.
Visita oficial do Presidente do Senado Federal.

Despedi-me ontem à noite no aeroporto do
Presidente do Senado Federal e sua comitiva. O
Presidente Ramez Tebet cumpriu o programa oficial
que consta de telegramas anteriores. Sua visita foi
muito exitosa e terá efeito positivo e duradouro sobre
as relações bilaterais. O lado tcheco expressou sua
grande satisfação com a visita, depois de mais de oito
anos sem qualquer visita oficial de alto nível.

2. Não somente seu anfitrião, o Presidente do
Senado tcheco, mas também o próprio Presidente
Vaclav Havel registraram claramente esse jejum de
visitas de alto nível do Brasil para cá, e manifestaram
sua satisfação com a retomada dos contactos.
Apreciaram também a circunstância, destacada pelo
Presidente Tebet, de ser essa sua primeira visita
oficial a um país desde que assumiu a Presidência do
Senado. O Presidente Petr Pithart mencionou, nesse
contexto, a visita do Chanceler Celso Lafer que
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deverá ocorrer ainda no correr deste ano, dando
continuidade a esse intercâmbio em alto nível.

3. Nas conversações com o Presidente do
Senado tcheco os assuntos abordados foram as
relações bilaterais, o momento político no Brasil e na
República Tcheca, o funcionamento respectivo dos
dois Congressos, meio-ambiente e direitos humanos.
Estes dois últimos foram tratados de maneira geral
como temas de interesse internacional global. O
Presidente descreveu o enorme avanço do Brasil
nessas duas áreas, e a transparência existente em
nosso País especialmente em tais matérias, mas
também como em tudo o mais. O Presidente Tebet
estendeu convite ao Presidente do Senado tcheco
para visitar o Brasil.

4. No encontro com o Presidente Havei, que
manifestou seu apreço e admiração pelo Presidente
Fernando Henrique Cardoso, e recordou sua visita de
Estado ao Brasil em 1996, o principal tema versado
foi o das relações bilaterais. Havei, ao lembrar ser o
Brasil o primeiro parceiro da República Tcheca na
América Latina, disse ter-se convencido, depois de
sua visita a nosso país, de que existe um grande
potencial ainda a ser explorado, sobretudo em âmbito
econômico-comercial inclusive através de
empreendimentos conjuntos. O Presidente tcheco, ao
final do encontro, levantou a questão dos direitos
humanos em Cuba. O Presidente Tebet não entrou
em especificidades, mas, ao descrever sucintamente
nossa posição, referiu-se ao avançado sistema
interamericano de direitos humanos existente no
âmbito da OEA.

5. A entrevista, com o Presidente da Câmara de
Deputados, Deputado e ex-Primeiro-Ministro Vaclav
Klaus, que se encontra em campanha eleitoral, de
menor duração, teve caráter mais de cortesia. Não
obstante, Klaus, além de temas políticos relativos a
campanhas eleitorais, sobre os quais quis saber
como se passa no Brasil, suscitou mormente
questões econômicas. O Presidente Tebet disse que
ele próprio, como os dois Senadores que o
acompanhavam também estavam em campanha; e
quanto aos assuntos econômicos destacou a
estabilidade que conquistou o Brasil nessa área.

6. Com o fax de nº 14 desta data, envio cópias
das matérias a respeito divulgadas pela CTK
(Agência Internacional Tcheca de notícias. –
Francisco Junqueira, Embaixador.

Visita a Paris de delegação do Senado da
República. Relato.

O Presidente do Senado Federal, Ramez Tebet,
acompanhado dos Senadores Juvêncio da Fonseca e
Renan Calheiros e do Senhor Diogo Queiroz, Prefeito
de Paranaíba, realizou visita oficial à Paris em 28 de
março passado.

2. Na ocasião, a comitiva foi recebida, em
audiências separadas, pelo Senador Christian
Poncelet, Presidente do Senado Francês, e pelo
Senador Philippe Adnot, encarregado de Brasil no
Grupo Senatorial França-América do Sul.

3. No encontro com o Senador Adnot, foram
pontos de conversação o quadro eleitoral vivido pelos
dois países no ano em curso e as semelhanças e
diferenças entre as estruturas política e de
administração pública que existem na França e no
Brasil. Discutiu-se, também, a função do Senado nas
sociedades francesa e brasileira.

4. Nos discursos proferidos pelos dois presidentes
durante almoço oferecido pelo Presidente do Senado
francês, os senadores Poncelet e Tebet discorreram
sobre a evolução, muito positiva, das relações entre
França e Brasil, de um modo geral, fazendo alusão aos
laços históricos que unem franceses e brasileiros,
notando pontos de convergência em matéria de política
externa e propondo continuidade da linha de ação que
aproxime, ainda mais, um país do outro.
Congratularam-se, por fim, pela exemplar cooperação
que tem sido observada em âmbito legislativo pelos
dois países.

Marcos Castrioto de Azambuja, Embaixador.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – O

expediente lido vai à publicação.
Não há mais oradores inscritos.
O Sr. Senador Mauro Miranda enviou discurso à

Mesa para ser publicado na forma do art. 203 do
Regimento Interno.

S. Exª será atendido.
O SR. SENADOR MAURO MIRANDA (PMDB –

GO) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, se há
uma categoria profissional que pouco ou quase
nenhuma proteção recebe das autoridades
governamentais é a dos artesãos. Imperdoável tal
atitude, quando o setor é responsável pela guarda
das tradições culturais e sociais do País. Maior
investimento público nos trabalhos artersanais é
imprescindível a fim de manter uma tradição que
preserva a cultura popular.

A natureza, a matéria-prima e a força de vontade
são os instrumentos com que contam os artesãos para
a elaboração de seu trabalho. Em geral, o treinamento
dos artesãos é puramente familiar. As técnicas
utilizadas são desenvolvidas dentro do próprio núcleo,
em que avós e pais passam seus conhecimentos para
os descendentes. No Brasil, esse segmento, inserido no
setor das micro e pequenas empresas, movimenta
cerca de 28 bilhões de reais por ano, ou seja 2,8% do
PIB – Produto Interno Bruto, e gera aproximadamente
8,5 milhões de empregos.

Desde a Idade Média, o trabalho artesanal tem
sido considerado importante. As guildas dos artesãos
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mantinham um código de ética invejável e
consideravam pecado e crime fazer concorrência aos
colegas por meio do aumento de produtividade, pois
isso poderia levá-los à ruína. Eram uma organização
social estática, cuja produção dirigia-se a um
mercado regional limitado, e tão bem organizadas,
que causaram problemas no período de
industrialização.

O artesanato consiste na fabricação manual de
objetos utilitários ou decorativos, baseados nos
costumes e tradições locais. Sendo o Brasil um país
de extenso território, seu artesanato além de rico é
diversificado. Como peças típicas, podemos lembrar
as cerâmicas, as rendas, as jóias, as cestarias, as
tapeçarias, os trabalhos de madeira ou de pedra.

Com técnica milenar, a cerâmica utiliza argila e
água, e temos ceramistas espalhados por todo o Brasil,
com produção característica. As peças do Pará,
produzidas principalmente em Santarém e na ilha de
Marajó, são conhecidas pelos desenhos geométricos
em preto, branco e vermelho. Nos vales do Tocantins e
do Araguaia, encontramos vasos com gargalos de
figuras humanas; no Nordeste, pequenas figuras de
personagens, santos e bichos; no vale do
Jequitinhonha, em Minas Gerais, moringas em formato
de mulher com as mãos na cintura; e em Taubaté, São
Paulo, presépios com muitos santos e bichos.

Outra importante atividade artesanal brasileira é
o fabrico de rendas, herdado das mulheres
portuguesas, na época do Brasil colonial. Ceará e
Santa Catarina abrigam as mais famosas rendeiras
do País, especialmente na feitura de rendas de bilro e
de labirinto. A cestaria também merece relevo, e
sofreu forte influência indígena. Esse artesanato,
além de encontrado em algumas tribos indígenas, é
muito difundido nos Estados nordestinos.

Os en ta lhes de ma de i ra são de di fe ren tes es pé ci -
es, mas os mais ca rac te rís ti cos são as car ran cas do rio
São Fran cis co, de múl ti plas co res e ta ma nhos. Na re-
gião, são co lo ca das nas pro as dos bar cos para afas tar
os maus es pí ri tos. Os ob je tos em pe dra-sa bão são tí pi -
cos das ci da des mi ne i ras e de al guns sí ti os go i a nos. As
ta pe ça ri as, re des, man tas e xa les fe i tos em tear são en-
con tra dos em qua se to dos os Esta dos bra si le i ros. Fi nal -
men te, as jói as, ca rac te rís ti cas de Go iás, fa zem su ces -
so em todo o mun do.

Sr. Pre si den te, este ano, os ar te sãos do Esta do
de Go iás par ti ci pa rão da UD – Fe i ra de Uti li da des Do-
més ti cas de São Pa u lo, que se ini cia esta se ma na. O
ar te sa na to go i a no, bas tan te de sen vol vi do, pre ten de
con quis tar no vos mer ca dos, na ci o na is ou in ter na ci o -
na is. Se rão ex pos tas pe ças fa bri ca das em Go iâ nia,
Aná po lis, Pi re nó po lis, Go iás Ve lho, Olhos d’Água,
Alto Pa ra í so, Ja ra guá e Cris ta li na.

O artesanato goiano tem atraído turistas para o
Estado e está em vias de se tornar um segmento
importante da produção local. Em Pirenópolis, por
exemplo, a Ajap – Associação dos Joalheiros e
Artesãos conseguiu que o Banco do Povo criasse
uma linha especial para financiar os artesãos.
Seguidamente, a produção é prejudicada por falta de
matéria-prima, principalmente naquele Município,
onde a importação de prata é essencial para a
fabricação de cerca de 3 mil peças por mês, nas 80
oficinas locais, responsáveis pela geração de 600
empregos diretos. A cidade é considerada a capital da
jóia em prata do Brasil.

Desde 1977, a classe tem procurado organizar-se.
Naquele ano, surgiu uma das primeiras associações do
Estado, a Associação dos Artesãos de Goiás, resultado
do trabalho diocesano local, nas dependências do
Convento do Rosário. Foi um passo à frente, uma vez
que, funcionando em forma de cooperativa, vende
diretamente, sem a presença de intermediários,
permitindo aos artesãos um lucro maior e mais justo.

Sr. Pre si den te, o ano de 2000 mar cou o ju bi leu
dos ar te sãos, cujo pa tro no é São José. Mi lha res de les 
acor re ram a Roma para a ce le bra ção da fes ta, que
con tou com uma be lís si ma ho mi lia do San to Pa dre o
Papa, em que Sua San ti da de pro fe riu as se guin tes
pa la vras: “Qu e ri dos ar te sãos, for ti fi ca dos por au to -
cons ciên cia, po de is dar nova for ça e so li dez àque les
va lo res que sem pre ca rac te ri za ram a vos sa ati vi da de: 
o per fil qua li ta ti vo, o es pí ri to de ini ci a ti va, a pro mo ção
das ca pa ci da des ar tís ti cas, a li ber da de e a co o pe ra -
ção, a re la ção cor re ta en tre a tec no lo gia e o am bi en -
te, a de di ca ção à fa mí lia e às re la ções de boa vi zi -
nhan ça. A ci vi li za ção ar te sã sou be cons tru ir, no pas-
sa do, gran des oca siões de en con tro en tre os po vos e
en tre gou às épo cas su ces si vas sín te ses ad mi rá ve is
de cul tu ra e de fé”.

Espe ro que os ar te sãos bra si le i ros con ti nu em
tri lhan do o ca mi nho de pro te ção às tra di ções da cul-
tu ra e da vida bra si le i ra e que pos sam con tar com in-
ves ti men tos pú bli cos que os aju dem a re a li zar ple na -
men te suas fun ções, tão im por tan tes para a pre ser -
va ção de nos so pas sa do. Aos ar te sãos de meu Esta-
do que es tão ten do a opor tu ni da de de par ti ci par da
UD, for mu lo vo tos de ple no su ces so.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Nada

mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores
que constará da próxima sessão deliberativa
ordinária, a realizar-se na terça-feira, às 14 horas e 30
minutos, a seguinte
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O SR. PRESIDENTE (Car los Wil son) – Está en-
cer ra da a ses são.

(Le van ta-se a ses são às 14 ho ras e 33
mi nu tos.)

PARECER Nº 5, DE 2002 – CN

Da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização –
CMO, sobre o Projeto de Lei nº 5, de 2002
– CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Defesa,
crédito especial no valor de
R$223.590.266,00, para os fins que
especifica”.

Autor: Poder Executivo
Relator: Senador Tião Viana

I – Apreciação

I.1 – Histórico
O Presidente da República, no uso da

prerrogativa que lhe confere o caput do art. 61 da
Constituição Federal, mediante a Mensagem nº 49,
de 2002 – CN (nº 176/2002, na origem), submete à
apreciação do Congresso Nacional o Projeto de Lei nº
5, de 2002 – CN, que “Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério da Defesa, crédito
especial no valor de R$223.590.266,00, para os fins
que especifica”.

O crédito especial em exame apresenta como
fonte de cancelamento a Unidade 90.000 – Reserva
de Contingência.

Conforme consta da Exposição de Motivos nº
70/MP, de 15 de março de 2002, do Ministro de
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, que
acompanha a Mensagem, os recursos objeto do
presente crédito serão utilizados, pelo Ministério da
Defesa, para atender despesas decorrentes da
modernização do Exército Brasileiro.

A modernização, consoante a Exposição de
Motivos, se faz necessária em razão da
obsolescência natural observada nos sistemas de
Armamento, de Defesa Antiaérea e de Comando e
Controle, que apresentam elevada defasagem
tecnológica, e também tendo em vista o baixo nível
dos estoques de material de intendência de
campanha, o que ocasionou a utilização, ao longo
dos últimos anos, dos estoques estratégicos. Dessa
forma, argumenta-se que o presente crédito especial
apresenta-se indispensável para o cumprimento da
missão institucional do Exército Brasileiro.

Os recursos serão utilizados para a aquisição
de material que proporcionará meios adequados
aos centros de excelência de unidades operacionais
do Exército. Os materiais a serem adquiridos
referem-se a viaturas operacionais para substituir
40% das existentes, as quais, em grande parte,
datam da década de 1970; material de comunicação
e transmissão de informações para recompor
equipamentos do Sistema de Comando e Controle;
material de intendência de campanha; viaturas
blindadas de rodas para dotar um regimento de
cavalaria mecanizado; desenvolvimento de projetos
de ciência e tecnologia; radares de vigilância
terrestre e suprimento e munição para recompor
20% da dotação orgânica do Exército.

Ao projeto de lei, no prazo regimental, não foram
oferecidas emendas.

É o relatório.

I.2 – Análise

O referido crédito encontra-se de acordo com
os dispositivos constitucionais, legais e regimentais
pertinentes à matéria, especialmente o art. 167,
incisos V e VI, da Constituição e o art. 43, § 1º,
inciso III, da Lei nº 4.320/64.

Cumpre observar que o projeto em exame está
elaborado em boa técnica legislativa e afigura-se
meritório, vez que ajusta a programação do Comando
do Exército com o intuito de assegurar-lhe os meios
para alcançar seus objetivos institucionais.

Deve-se ressaltar que o Comando do Exército e
o Fundo do Exército vêm sofrendo, ao longo dos
últimos anos, sensível redução do nível de seus
investimentos, conforme pode ser observado no
quadro a seguir.

A situação anteriormente apresentada, por si
só, já seria suficiente para justificar a aprovação do
presente pedido de crédito, o qual nada mais faz do
que restabelecer o nível de investimento observado
pelo Comando do Exército no exercício de 1998.
Some-se a isso a inegável necessidade de serem
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